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ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 

ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН 

 

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја  

 

 Мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима  

 

 Извршили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја Градске 

општине Сурчин за 2019. годину, који обухватају: Образац 1 - Биланс стања, Образац 2 - 

Биланс прихода и расхода, Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима, 

Образац 4 - Извештај о новчаним токовима и Образац 5 - Извештај о извршењу буџета.  

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 

 

 (а) У консолидованим финансијским извештајима Градске општине Сурчин део расхода 

и издатака је више исказан за износ од 9.571 хиљада динара и мање исказан у истом износу, у 

односу на налаз ревизије чији се ефекти због међусобног потирања нису одразили на коначан 

резултат пословања Градске општине Сурчин за 2019. годину. 

 (б) У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године, утврђене су следеће 

неправилности:  

У пословним књигама Градске општине Сурчин, евидентирано је: пољопривредно 

земљиште, шуме и шумско земљиште у укупном износу од 53.326 хиљада динара, иако су 

добра од општег интереса у својини Републике Србије; грађевинско земљиште и остало 

земљиште у укупном износу од 409.276 хиљада динара, иако може бити својина Републике 

Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе односно Града Београда; „терени 

за голф“ у Бечмену, у износу од 51.751 хиљада динара, а површина од 296ха 47а 22m² уписана 

је као јавна својина Града Београда са уписаним правом закупа грађевинског земљишта у 

корист „ЕЛГОЛФ“ доо, Београд и површина од 26ха 97а 26m2 уписане као државна својина 

Републике Србије, корисник Градска општина Сурчин; улагање у 47 јединица општинских 

путева и улица, тротоара, тргова, јавних паркова, мостова и осталих саобраћајних објеката и 

у 12 нових аутобуских стајалишта у укупном износу од 162.132 хиљада динара, иако су добра 

у општој употреби и у својини јединице локалне самоуправе на чијој територији се налазе, 

односно Града Београда; комунална мрежа (водовод) Бољевци, Добановци и Јаково у укупном 

износу од 73.222 хиљада динара и нефинансијска имовина у припреми за коју је издата 

употребна дозвола: водовод Кључ у износу од 6.150 хиљада динара и канализациона мрежа у 

износу од 95.274 хиљада динара, иако је Град Београд носилац права јавне својине на 

комуналној мрежи на територији града Београда; изградња дистрибутивне гасне мреже на 

 
1 „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, …, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19; 
2 „Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06;  
3 „Службени гласник РС“, бр. 18/15 и 104/18; 
4 „Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19 и 84/19; 
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територији Градске општине Сурчин у износу од 564.510 хиљада динара (нефинансијска 

имовини у припреми), иако је гасна мрежа добро од општег интереса; зграда у Косовској 

улици, у износу од 16.142 хиљада динара и део Дома културе Бољевци површине 258м2 

(нефинансијска имовина у припреми), је објекат у којем се обавља предшколско образовање 

(јаслице, вртић) и уписан је као јавна својина Града Београда.  

(в) Део некретнина и опреме неправилно је евидентиран, односно више исказан за износ 

од 32.997 хиљада динара и мање исказан у истом износу. Више је исказана нефинансијска 

имовина у припреми за зграду инспекције и аутобуска стајалишта, у укупном износу од 13.678 

хиљада динара, а нису пренета у употребу. Евидентирана је нефинансијска имовина у 

припреми у износу од најмање 602.719 хиљада динара, а није извршена анализа довршености 

инвестиција и пренос нефинансијске имовине у припреми за коју су окончана улагања на 

имовину у употреби. Више је исказан аванс за нефинансијску имовину у износу од 100 хиљада 

динара, а мање је исказан аванс за материјал на синтетиком конту 123200 - Дати аванси, 

депозити и кауције. Више су исказани обрачунати неплаћени издаци у износу од 12.721 

хиљада динара за обавезе према физичким и правним лицима по основу изградње 

гасификације и изградње канализационе мреже, а мање су исказана остала активна временска 

разграничења.  

(г) У пословним књигама Градске општине Сурчин, није евидентирана нефинансијска 

имовина: пијаце, гробља, капеле, пословне зграде укупне површине од најмање 213.489m2; 

пословни простор површине од најмање 1.766m2; рибњак површине 47ха 56а 16m2; две зграде, 

које је Град Београд дао на коришћење без накнаде. Нефинансијска имовина у припреми није 

евидентирана за радове на месним гробљима у износу од 3.940 хиљада динара. Туристичка 

организација није евидентирала опрему у вредности од 279 хиљада динара. 

Као што је наведено у резимеу налаза и шире објашњено у Напоменама уз ревизорски 

извештај, Градска општина Сурчин није у потпуности успоставила ефикасан систем интерних 

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

имовине и обавеза, код вођења помоћних евиденција, адекватног документовања, 

евидентирања пословних промена, упоређивања и усаглашавања евиденција. 

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 финансијских 

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

врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне ревизоре и друге 

запослене у Државној ревизорској институцији и испунили смо наше остале етичке 

одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски докази које смо 

прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење са резервом.  

 

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 

 
5 „Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18; 
6 „Службени гласник РС“, број 9/09; 
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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 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.  

 

Скретање пажње  

 

1. Скрећемо пажњу на Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских 

извештаја завршног рачуна буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину - тачка 3.3. - 

Биланс стања, која се односи на евидентирање непокретности у пословним књигама 

Градске општине Сурчин: 

Република Србија, коју заступа Државно правобранилаштво, поднела је, дана 06.06.2019. 

године, Вишем суду у Београду, под бројем 20П-4439/19, као тужилац тужбу, ради исплате 

дуга, против тужене Градске општине Сурчин, са тужбеним захтевом да тужена Градска 

општина Сурчин исплати тужиоцу Републици Србији, за пренето право коришћења на 

катастарским парцелама 1305, 1338, 1681/1, 1682, 1683, 1684, 1685, ЛН 752 КО Бечмен, 

површине 323ха 44а 48м2 износ од 51.751 хиљаду динара, са законском затезном каматом 

почев од дана пресуђења до дана исплате. Решењем Вишег суда у Београду, број 20П-4439/19 
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од 14.02.2020. године обустављен је парнични поступак у овој правној ствари, а након 

правоснажности решења спис треба доставити ванпарничном одељењу Трећег основног суда 

у Београду, ради одлучивања у овој правној ствари. Виши суд у Београду је у Образложењу 

Решења навео да тужиоцу не може да буде пружена правна заштита у овом поступку на име 

накнаде за пренето право коришћења непокретности, с обзиром да претходно није утврђен 

износ обавезе у законски прописаном поступку, већ да је потребно висину накнаде утврдити 

у ванпарничном поступку, сагласно одредбама члана 61. Закона о експропријацији и члана 

133. Закона о ванпарничном поступку. 

Земљиште за изградњу туристичких и објеката за одмор, спорт и рекреацију са 

травнатим теренима за голф, тенис, куглање, крикет, боћање, зграде голф клуба, сервисне 

објекте, тржно-пословни центар, обданиште у природи, хотелски комплекс, резиденцијални и 

стамбени комплекс, комерцијални центар и вештачко језеро, укупне површине 296ха 47а 22m² 
уписано је, у евиденцији РГЗ-а на катастарским парцелама број 1305, 1681/1, 1682, 1683, 1684 

и 1685 КО Бечмен, као јавна својина Града Београда са уписаним правом закупа грађевинског 

земљишта у корист „ЕЛГОЛФ“ доо, Београд и са забележбом обавезе плаћања накнаде за 

промену намене пољопривредног земљишта, а катастарска парцела 1338 КО Бечмен 

површине 26ха 97а 26m2 уписана је као државна својина Републике Србије, корисник Градска 

општина Сурчин. 

2. Скрећемо пажњу на Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских 

извештаја завршног рачуна буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину - тачка 3.3. - 

Биланс стања, која се односи на евидентирање непокретности у пословним књигама 

Градске општине Сурчин: 

 Није донета посебна одлука Скупштине града предвиђена чланом 74 став 11 Статута 

града Београда,7 као одлука у складу са којом Градска општина има право јавне својине на 

покретним и непокретним стварима неопходним за рад органа и организација Градске 

општине.  

 

 

 

Генерални државни ревизор 

 

_______________________________ 

Др Душко Пејовић 

Државна ревизорска институција 

Макензијева 41 

11000 Београд, Србија 

14. септембар 2020. године 

 

 

 
7 „Службени лист града Београда“, број 39/2008, 6/2010 и 23/2013, „Службени гласник РС“ број 7/2016 - одлука УС и 

„Службени лист града Београда“, број 60/2019  
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1. Резиме налаза 

Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији консолидованих 

финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину, у 

консолидованим финансијским извештајима Градске општине Сурчин, утврђене су следеће 

неправилности које су разврстане по приоритетима односно, редоследу по којем треба да буду 

отклоњене: 

 

ПРИОРИТЕТ 1 (висок)8 

1. Економска класификација: Део расхода и издатака није правилно планиран и извршен 

према одговарајућој економској класификацији и то: 

Ревизијом је утврђено да су расходи и издаци у финансијским извештајима укупно 

исказани: (1) у већем износу за 9.571 хиљаду динара и (2) у мањем износу за 9.571 хиљада 

динара, чији се ефекти због међусобног потирања нису одразили на коначан резултат 

пословања; (Напомене 3.1.2.7, 3.1.2.8, 3.1.2.9, 3.1.3.2) 

2. Приходи за реализацију пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора, у 

износу од 422 хиљада динара уплаћени су директно на подрачун буџетских средстава 

Културног центра, уместо на прописан уплатни рачун јавних прихода; (Напомена тачка 

3.1.1) 

3. Услед неправилног евидентирања, на групи конта 011000 – Некретнине и опрема, у 

пословним књигама Градске општине Сурчин (Напомене 3.3.2) : 

(1) Више је евидентирана зграда рибњака (ресторан), три монтажна објекта (кућице), 

контејнера за социјално становање Рома (ромско насеље) у укупном износу од 

најмање 6.024 хиљада динара на економској класификацији 011125 - Остале пословне 

зграде, а мање: у износу од 2.820 хиљада динара на економској класификацији 011132 

- Ресторани и одмаралишта, у износу од 316 хиљада динара на економској 

класификацији 011133 – Складишта, силоси, гараже и друго и у износу од 2.888 

хиљада динара на економској класификацији 011112 – Стамбени простор за социјалне 

групе; 

(2) Више је евидентиран споменик у парку Сурчин и 20 дечијих игралишта у парковима 

на територији Градске општине Сурчин у укупном износу од 16.937 хиљада динара 

су евидентирана на економској класификацији 011193 - Спортски и рекреациони 

објекти, а мање у истом износу на економској класификацији 011300 – Остале 

некретнине и опрема; 

(3) Више је евидентирано окретница, саобраћајница, улица и тротоара, у износу од 10.036 

хиљада динара на економској класификацији 011141 - Аутопутеви, мостови, 

надвожњаци и тунели, уместо на економској класификацији 011145 - Остали 

саобраћајни објекти; 

4. Више је евидентирано улагање у 12 нових аутобуских стајалишта у износу од 8.926 

хиљада динара, на групи конта 015000 - Нефинансијска имовина у припреми, а стајалишта 

су постављена и нису пренета у употребу на групи конта 011000 – Некретнине и опрема; 

(Напомене 3.3.2) 

5. Издаци за радове на месном гробљу у Прогару и Петровчићу, у износу од 3.940 хиљада 

динара, нису евидентирани на групи конта 015000 - Нефинансијска имовина у припреми 

и на групи конта 311000 – Капитал, односно мање је исказана нефинансијска имовина у 

припреми у активи и њени извори у пасиви; (Напомене 3.3.2) 

 
8 ПРИОРИТЕТ 1 - грешке, неправилности и погрешна исказивања која је могуће отклонити у року од 90 дана. 



 

 
Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 

  
4 

6. Туристичка организација није евидентирала Административну опрему (аналитички конто 

011220), у износу од 279 хиљада динара и за исти износ мање је евидентирала изворе 

средстава (капитал); (Напомене 3.3.2) 

7. У пословним књигама Туристичке организације, мање је исказан аванс за материјал у 

износу од 100 хиљада динара на синтетичком конту 123200 - Дати аванси, депозити и 

кауције, а више је исказан на синтетичком конту 015200 - Аванси за нефинансијску 

имовину у истом износу; (Напомене 3.3.2) 

8. Градска општина Сурчин неправилно је евидентирала обавезе према физичким и правним 

лицима по основу изградње гасификације и изградње канализационе мреже, у износу од 

12.721 хиљада динара на економској класификацији 131212 – Обрачунати неплаћени 

издаци, уместо на економској класификацији 131312 – Остала активна временска 

разграничења. (Напомене 3.3.2) 

 

ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)9
 

9. Градска општина Сурчин у својим пословним књигама није идентификовала и евидентирала 

зграде и грађевинске објекте, остале непокретности и опрему, које користи од образовања 

Градске општине Сурчин и то (Напомене 3.3.2): 

(1)  по Закључку Већа Градске општине Земун од 17.04.2014. године: зграде и грађевинске 

објекте површине 1.649m², опрему за копнени саобраћај један комад, канцеларијску 

опрему 32 комада и комуникациону опрему два комада. 

(2) пословни простор површине 1.604m²;  
10. У ванбилансној евиденцији пословних књига Градске општине Сурчин нису евидентиране 

две зграде, које јој је Град Београд дао на коришћење без накнаде, на период од 10 година; 

(Напомене 3.3.2) 

11. За зграду инспекције, у износу од 4.752 хиљада динара, евидентирану у пословним 

књигама Градске општине Сурчин, која се користи и издата је употребна дозвола, више је 

исказана нефинансијска имовина у припреми (015000), а мање некретнине и опрема 

(011000) у истом износу; (Напомене 3.3.2) 

12. Евидентирана је нефинансијска имовина у припреми у износу од најмање 602.719 хиљада 

динара у пословним књигама Градске општине Сурчин, а није извршена анализа 

довршености инвестиција и пренос нефинансијске имовине у припреми за коју су 

окончана улагања на имовину у употреби; (Напомене 3.3.2) 

13. Помоћна књига основних средстава Туристичке организације није усклађена са главном 

књигом у износу од 278 хиљада динара; (Напомене 3.3.2) 

14. Градска општина Сурчин је извршила отпис 15 пројеката и планова набавне вредности 

18.437 хиљада динара, исправке вредности 17.611 хиљада динара и садашње вредности 

826 хиљада динара, а један број пројеката је требало везати за конкретан објекат у 

употреби; један број пројеката је амортизован, а да није постојао основ за амортизацију, 

јер нису ни коришћени; и један број пројеката је требало предати надлежном органу; 

(Напомена 3.3.1) 

15. Градска општина Сурчин није извршила свеобухватан попис нефинансијске имовине; 

пописне листе комисија за попис није попунила у складу са прописима и није сачинила 

извештај о извршеном попису у складу са прописима; (Напомене 3.3.1)  

16. Туристичка организација није извршила свеобухватан попис имовине и обавеза; пописне 

листе комисија за попис није попунила у складу са прописима и није сачинила извештај о 

извршеном попису у складу са прописима; (Напомене 3.3.1); Културни центар Сурчин није 

 
9 ПРИОРИТЕТ 2 – грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће отклонити пре припремања наредног сета 

финансијских извештаја. 
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сачинио Извештај о извршеном попису у складу са прописима; (Напомене 3.3.1.)  

17. Управа Градске општине Сурчин није извршила усаглашавање обавеза са повериоцима у 

износу од најмање 519 хиљада динара; (Напомене 3.3.3)  

18. Градска општина Сурчин није у потпуности успоставила систем интерних контрола, који 

обезбеђује разумно уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз пословање у 

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

извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава. (Напомена 2.1.): 

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

- У Одлуци о буџету градске општине за 2019. годину извршни органи Председник Градске 

општине и Веће Градске општине су приказани као један директни буџетски корисник, а 

према Статуту градска општина има два извршна органа;  

- Одлуку којом Градска општина овлашћује Туристичку организацију да у њено име и за 

њен рачун врши и предузима све правне радње као и остале послове и друге активности у 

складу са законом, а који се односе на обављање привредне делатности у циљу 

промовисања туризма на територији Градске општине Сурчин, није донео надлежни орган.  

(2) Код управљања ризицима утврђени су пропусти и неправилности: 

- Руководилац градске општине није усвојио стратегију управљања ризиком. 

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

- Туристичка организација није уредила поступке и процедуре за контролу и наплату 

прихода од издавања смештајних капацитета и дозвола за спортско - комерцијални 

риболов, које обавља у име и за рачун Градске општине Сурчин, лица одговорна за наплату 

прихода и лица одговорна за контролу наплате прихода; 

- Туристичка организација није евидентирала сваки појединачно остварен промет од 

пружања услуга физичким лицима преко фискалне касе; 

- Градска општина Сурчин није утврдила потпуне критеријуме и услове за доделу награда 

у Одлуци о установљењу награде „Истакнути јавни радник“ и Одлуци о установљењу 

награда Градске општине Сурчин; 

- Градска општина Сурчин није евидентирала аванс, за набавку новогодишњих поклона 

деци запослених и затварање аванса након добијања рачуна добављача; 

- Туристичка организација није евидентирала обавезе и измирење обавеза по основу 

расхода за запослене (230000) већ само расходе у моменту извршења (за трошкове превоза 

са посла и на посао, за маркице); 

- Централна пописна комисија у Извештају о попису није дала предлог о даљем поступању 

са имовином која је расходована; 

- Градска општина Сурчин није извршила анализу довршености инвестиција и пренос 

нефинансијске имовине у припреми за коју су окончана улагања на имовину у употреби; 

и није извршила анализу пројеката и планова и пренос нематеријалне имовине у припреми 

за коју су окончана улагања на имовину у употреби; 

- На једном инвентарском броју евидентирано је више објеката (шест брвнара-бунгалови, 

аутобуска стајалишта, дечија игралишта, терени за голф Бечмен, спортски терени 

Добановци, кошаркашки терени у Бољевцима, контејнери за социјално становање-Ромско 

насеље); 

- Наутичко село је евидентирано као комплекс и једна целина, а састоји се од различитих 

објеката: рецепције, терена за спорт, терена за одбојку, фудбал на песку, бициклистичке 

стазе и парка за најмлађе и опреме;  

- Два дечија игралишта у улици Балканској у Јакову и у улици Соколској у Добановцима, 

немају исказану вредност, а пренети су из евиденције ЈП “Сурчин“.  

- Извршена су улагања (радови) у 2019. години а није издато одобрење о извођењу радова 

односно грађевинска дозвола на: спортској сали у Бољевцима друга фаза (грејање и на 
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хидроизолацији крова и архитектонско-грађевински радови); фудбалском терену у 

Добановцима и постављање ограде; објекту јавне намене у Јакову (друга фаза), објекту 

Дома културе у Добановцима (санација, адаптација и реконструкција); Дому културе у 

Бољевцима; и решење о постављењу нових аутобуских стајалишта; 

- У пословним књигама евидентирана су аутобуска стајалишта на једном инвентарском 

броју, без података о броју, површини и локацији аутобуских стајалишта; 

- Градска општина није сачинила акт о давању на коришћење опреме индиректним 

корисницима Градске општине, јавним предузећима и државним органима и 

организацијама, са спецификацијом опреме у којој су наведени инвентарски број, назив, 

врста имовине, локација, количина и вредност опреме;  

- У пословним књигама Градске општине Сурчин евидентиране су непокретности за које не 

постоје исправе о својини или праву коришћења, односно без доказа о власништву или 

датом праву на коришћење непокретности од стране носиоца права јавне својине; 

- Увидом у податке о земљишту исказаним у пословним књигама са подацима из евиденције 

непокретности, која се води у Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове ГО 

Сурчин, утврђено је да исте није могуће упоредити, јер су подаци о земљишту у пословним 

књигама у активи исказани сумарно, без наведених података о броју, површини, локацији 

и вредности појединачне катастарске парцеле; и без доказа о правном основу и датом праву 

на коришћење непокретности; 

- Помоћна књига основних средстава (осим опреме) не обезбеђује детаљне податке о 

основним средствима (податке о површини, катастарској парцели и катастарској општини, 

листу непокретности, адреси, исправи о својини, основу коришћења, и друго), што није у 

складу са чланом 14. Уредбе о буџетском рачуноводству;  

- Градска општина Сурчин, Одељење за имовинско-правне и стамбене послове, води 

посебну евиденцију непокретности у јавној својини, која не садржи све прописане 

податке; 

- Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и 

одржавању гасоводне мреже Сурчин, Градска општина Сурчин није у потпуности уредила 

начин вођења евиденције потраживања и обавеза по основу закључених уговора за 

гасификацију на територији Градске општине Сурчин и њихово евидентирање у 

пословним књигама Градске општине Сурчин; 

- Градска општина Сурчин није закључен уговор о рефундацији трошкова комуналних 

услуга са ЈП „Спорт и рекреација“ и Удружењем младих „БУМ 8“, који користе простор 

без накнаде и нису одређени услови и начин измиривања обавезе корисника; 

- Није предузела одговарајуће мере ради наплате потраживања по основу рефундације 

трошкова за комуналне услуге ЈП за спорт и рекреацију и Републичког геодетског завода; 

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

- У помоћним књигама основних средстава опрема није распоређена у амортизационе групе 

и делове амортизационих група, које су прописане у Номенклатури и опреми нису 

додељене прописане годишње стопе амортизације и то код: Градске општине (рачунарска 

опрема и клима уређаји); Културног центра (клима уређаји, рачунари, канцеларијска 

опрема итд.); и Туристичке организације (рачунарска опрема). Исправка вредности 

административне опреме, неправилно је евидентирана у пословним књигама Туристичке 

организације на аналитичком конту 011120 - Пословне зграде, уместо на аналитичком 

конту 011220 – Административна опрема, а у билансу стања подаци су исказани на 

правилним економским класификацијама и нису произашли из пословних књига; 

- У пословним књигама Туристичка организација неправилно је евидентирала авансе за 

набавку рачунарске опреме на синтетичком конту 252100 - Добављачи у земљи уместо на 

синтетичком конту 015200 - Аванси за нефинансијску имовину и истовремено је мање 
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исказала изворе нефинансијске имовине у припреми; 

- Туристичка организација не води хронолошки, уредно и ажурно пословне књиге; 

Евиденција излазних рачуна и издатих дозвола за спортско-комерцијални риболов није 

детаљна, хронолошка, уредна и ажурна; 

- Прегледом трансакција у главној књизи Туристичке организације, утврдили смо да 

програм који користи Агенција за књиговодствене услуге, у бази података не обезбеђује 

датум и време уноса трансакција и лице које је унело трансакцију; 

- Рачуноводствене исправе Туристичке организације не књиже се истог дана а најкасније 

наредног дана од дана добијања рачуноводствене исправе; 

- Неправилно је евидентиран расход за материјал на групи конта 512000 - Опрема, уместо 

на групи конта 426000 – Материјал; (Туристичка организација) 

- Аванс за материјал евидентиран је на групи конта 015000 - Аванси за нефинансијску 

имовину, уместо на групи конта 123000 - Дати аванси, депозити и кауције; (Туристичка 

организација) 

- У Консолидованом Извештају о извршењу буџета – Образац 5 Градске општине Сурчин, 

у колони 4 на позицији ОП 5220 (конто 424000 – Специјализоване услуге), износ 

одобрених апропријација, исказан је мање за 52 хиљада динара, у односу на износ исказан 

у Извештају о извршењу буџета – Образац 5 Културног центра Сурчин, што је последица 

неевидентираних средстава код Градске управе, која су Културном центру дозначена од 

Секретаријата за спорт и омладину града Београда; 

- Неусаглашена је вредност нефинансијске имовине у сталним средствима у активи и извора 

средстава у пасиви за износ од 50 хиљада динара, који потиче из евиденције управе 

Градске општине Сурчин и односи се на авансно плаћање; у истом износу постоји 

билансна неравнотежа између ПВР на групи конта 291000 и АВР на групи конта 131000.  

 

ПРИОРИТЕТ 3 (низак)10 

19. Градска општина Сурчин у својим пословним књигама није идентификовала и 

евидентирала зграде и грађевинске објекте, остале непокретности и опрему, које користи 

од образовања Градске општине Сурчин и то: (Напомене 3.3.2) 

(1) По Уговору о деобном билансу од 31.05.2005. године са Градском општином Земун: 

пијацу површине 1.893m² и остале објекте и ситан инвентар на пијаци; седам јединица 

гробља површине 209.947m², шест капела, седам ограда и остале објекте и ситан инвентар 

на месним гробљима; и пословни простор површине 162m²; 

(2) Рибњак „Бечменска бара“ Бечмен, површине 47ха 56а 16m2;  

20. Зграда у Косовској улици, евидентирана је у пословним књигама Градске општине Сурчин 

у износу од 16.142 хиљада динара, иако је објекат у којем се обавља предшколско 

образовање (јаслице, вртић) у јавној својини Града Београда; (Напомене 3.3.2) 

21. Део Дома културе Бољевци површине 258m2, евидентиран је у пословним књигама 

Градске општине Сурчин на нефинансијској имовини у припреми, а налази се у употреби, 

у функцији осталог образовања - вртић и уписан је као јавна својина Града Београда; 

(Напомене 3.3.2) 

22. Улагања у 12 нових аутобуских стајалишта евидентирана су у пословним књигама у 

износу од 8.926 хиљада динара, иако су општински путеви и улице, тротоари, тргови, 

јавни паркови, мостови, добра у општој употреби, која су због своје природе намењена 

коришћењу свих и која су у својини јединице локалне самоуправе на чијој територији се 

налазе, односно Града Београда; (Напомене 3.3.2) 

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

наредног сета финансијских извештаја до три године. 
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23. Водовод Кључ у износу од 6.150 хиљада динара и канализациона мрежа у износу од 95.274 

хиљада динара евидентирани су у пословним књигама Градске општине Сурчин на 

нефинасијској имовини у припреми, иако је издата употребна дозвола и град Београд 

носилац права јавне својине на комуналној мрежи на територији града Београда; 

(Напомене 3.3.2) 

24. Изградња дистрибутивне гасне мреже на територији Градске општине Сурчин 

евидентирана је у износу од 564.510 хиљада динара, у пословним књигама Градске 

општине Сурчин на економској класификацији Други објекти у припреми, (015115), иако 

је гасна мрежа добро од општег интереса; (Напомене 3.3.2) 

25. Улагање у 47 јединица општинских путева и улица, тротоара, тргова, јавних паркова, 

мостова и осталих саобраћајних објеката, евидентирано је у пословним књигама Градске 

општине Сурчин у укупном износу од 153.206 хиљада динара, иако су добра у општој 

употреби, која су у својини јединице локалне самоуправе на чијој територији се налазе, 

односно Града Београда; (Напомене 3.3.2) 

26. Комунална мрежа (водовод) Бољевци, Добановци и Јаково евидентирана је у пословним 

књигама Градске општине Сурчин у укупном износу од 73.222 хиљада динара, иако је град 

Београд носилац права јавне својине на комуналној мрежи на територији града Београда; 

(Напомене 3.3.2) 

27. Пољопривредно земљиште евидентирано је у пословним књигама Градске општине 

Сурчин у износу од 53.158 хиљада динара, иако је добро од општег интереса које ужива 

посебну заштиту и у својини је Републике Србије; (Напомене 3.3.2) 

28. Грађевинско земљиште у јавној својини евидентирано је у пословним књигама Градске 

општине Сурчин у износу од 379.055 хиљада динара, иако грађевинско земљиште може 

бити својина Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, 

односно Града Београда; (Напомене 3.3.2) 

29. Остало земљиште, евидентирано је у пословним књигама Градске општине Сурчин у 

износу од 30.221 хиљаду динара, иако је грађевинско земљиште у јавној својини и може 

бити својина Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 

односно Града Београда; (Напомене 3.3.2) 

30. „Терени за голф“ у Бечмену, (назив из пословних књига), евидентирани су у пословним 

књигама Градске општине Сурчин, у износу од 51.751 хиљаду динара, а према евиденцији 

РГЗ-а ради се о грађевинском земљишту: површине од 296ха 47а 22m² уписане као јавна 

својина Града Београда са уписаним правом закупа грађевинског земљишта у корист 

„ЕЛГОЛФ“ доо, Београд и са забележбом обавезе плаћања накнаде за промену намене 

пољопривредног земљишта и површине од 26ха 97а 26м2 уписане као државна својина 

Републике Србије, корисник Градска општина Сурчин; (Напомене 3.3.2) 

31. Шуме и шумско земљиште евидентирано је у пословним књигама Градске општине 

Сурчин у износу од 168 хиљада динара, иако су шуме и шумско земљиште добро од општег 

интереса које ужива посебну заштиту и у својини је Републике Србије; (Напомене 3.3.2) 

32. Градска општина Сурчин није у потпуности успоставила систем интерних контрола, који 

обезбеђује разумно уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз пословање у 

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

извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава. (Напомена 2.1.): 

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

- Скупштина Градске општине Сурчин основала је Јавно предузеће кабловска дистрибуција, 

„ЈП Кабловска“, које се бави делатношћу кабловских комуникација, а није основано ради 

обављања комуналне делатности за чије обављање на свом подручју Градска општина 

Сурчин може основати јавно комунално предузеће, нити је прибављена претходна 

сагласност Скупштине града Београда за оснивање овог јавног предузећа; 
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- Скупштина Градске општине Сурчин основала је Јавно предузеће за обављање послова на 

изградњи и одржавању гасоводне мреже, Сурчин, „ЈП Сурчин-гас Сурчин“, без претходне 

сагласности Скупштине града Београда; 

- Скупштина Градске општине Сурчин основала је ЈП за обављање комуналних и других 

делатности од општег интереса грађана Градске општине Сурчин (ЈП Сурчин), без 

претходне сагласности Скупштине града Београда; 

- Скупштина Градске општине Сурчин основала је Јавно предузеће за обављање послова из 

области спорта и рекреације, „ЈП за спорт и рекреацију Сурчин“, а прописима је предвиђено 

да Градска општина Сурчин може основати установе у области спорта; 

- Скупштина Градске општине Сурчин основала је Хуманитарну фондацију "Снага 

живота“, а прописима су одређени послови из надлежности града Београда које врше 

градске општине, у које не спада оснивање фондација. 

 

2. Резиме датих препорука 

 
 Одговорним лицима Градске општине Сурчин препоручујемо да отклоне неправилности 

према следећим приоритетима: 

 

ПРИОРИТЕТ 1 (висок) 

1. Да расходе и издатке планирају, извршавају и евидентирају у складу са јединственом 

буџетском класификацијом; (тачка 1.1) (Напомена 3.1.2.7, 3.1.2.8, 3.1.2.9, 3.1.3.2 – 

Препорука број 6, број 7, број 8, број 9 и број 10) 

2. Да обезбеде да Културни центар уплаћује приходе на уплатни рачун јавних прихода; 

(тачка 1.2.) (Напомена 3.1.1 - Препорука број 5) 

3. У току поступка ревизије Градска општина Сурчин је наведену неправилност отклонила; 

(тачка 1.3.) (Напомена 3.3.2.)  

4. У току поступка ревизије Градска општина Сурчин је наведену неправилност отклонила; 

(тачка 1.4.) (Напомена 3.3.2.)  

5. У току поступка ревизије Градска општина Сурчин је наведену неправилност отклонила; 

(тачка 1.5.) (Напомена 3.3.2.)  

6. Да Туристичка организација евидентира стање и промене на имовини (опрема) у 

прописаним пословним књигама и на одговарајућим економским класификацијама; (тачка 

1.6.) (Напомене 3.3.2 – Препорука број 17.1.)  

7. Да Туристичка организација обавезе према добављачима евидентира на основу рачуна и 

авансе за нефинансијску имовину и дате авансе за материјал евидентира на одговарајућим 

економским класификацијама; (тачка 1.7.) (Напомене 3.3.2 – Препорука број 17.4. и број 

17.5.)  

8. У току поступка ревизије Градска општина Сурчин је наведену неправилност отклонила; 

(тачка 1.8.) (Напомене 3.3.2.) 

 

ПРИОРИТЕТ 2 (средњи) 

9. Да идентификују и евидентирају у пословним књигама зграде и грађевинске објекте, 

остале непокретности и опрему коју користи; (тачка 1.9.) (Напомене 3.3.2 – Препорука број 

12.1.) 

10. Да у ванбилансној евиденцији евидентирају зграде које им је Град Београд дао на 

коришћење без накнаде на период од 10 година; (тачка 1.10.) (Напомене 3.3.2 – Препорука 

број 12.2.) 

11. У току поступка ревизије Градска општина је наведену неправилност отклонила; (тачка 

1.11.) (Напомене 3.3.2) 



 

 
Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 

  
10 

12. Да изврше анализу довршености инвестиција и пренос нефинансијске имовине у припреми 

за коју су окончана улагања на имовину у употреби; (тачка 1.12.) (Напомене 3.3.2 – 

Препорука број 16.4.) 

13. Да Туристичка организација изврши усклађивање помоћних књига и евиденција са главном 

књигом пре пописа имовине и обавеза и пре припреме финансијских извештаја; (тачка 

1.13.) (Напомене 3.3.2 – Препорука број 17.3.) 

14. Да пројекте и планове евидентирају у пословним књигама у складу са прописима и 

предузму даље активности у циљу правилне евиденције и располагања истима; (тачка 1.14.) 

(Напомене 3.3.1 – Препорука број 11.3. ) 

15. Да Градска општина Сурчин изврши свеобухватан попис нефинансијске имовине, пописне 

листе попуни у складу са прописима и извештаје о извршеном попису сачини у складу са 

прописима; (тачка 1.15) (Напомене 3.3.1 – Препорука број 11.1 и број 11.2) 

16. Да Туристичка организација Сурчин изврши свеобухватан попис имовине и обавеза, 

пописне листе попуни у складу са прописима и извештаје о извршеном попису сачини у 

складу са прописима; и да Културни центар извештаје о извршеном попису сачини у складу 

са прописима; (тачка 1.16) (Напомене 3.3.1 – Препорука број 11.4, 11.5 и 11.6) 

17. Да изврше усаглашавање обавеза са повериоцима у складу са Уредбом о буџетском 

рачуноводству; (тачка 1.17) (Напомене 3.3.3 – Препорука број 18) 

18. Да успоставе ефикасан систем финансијског управљања и контроле у свим његовим 

сегментима, да обезбеде реалност и интегритет финансијских извештаја, добро 

финансијско управљање и заштиту средстава; (тачка 1.18.) (Напомене 2.1. – Препорука број 

1, број 2, број 3; Напомена 3.1. – Препорука број 4, број 5; Напомена 3.3. – Препорука број 

12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 14.2, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5); 

 

ПРИОРИТЕТ 3 (низак)  

19. Да идентификују и евидентирају у пословним књигама зграде и грађевинске објекте, 

остале непокретности и опрему које користи; (тачка 1.19.) (Напомене 3.3.2 – Препорука 

број 12.1) 

20. Да припреме прописану документацију и иницирају примопредају Граду Београду, зграде 

у Косовској улици у којој се обавља предшколско образовање, а која је у пословним 

књигама Градске општине Сурчин, у складу са прописима и актима носиоца права јавне 

својине; (тачка 1.20) (Напомене 3.3.2 – Препорука број 12.3) 

21. Да припреме прописану документацију и иницирају примопредају Граду Београду, дела 

зграде Дома културе у Бољевцима, у којој се обавља предшколско образовање и за које је 

добијена употребна дозвола, а која је у пословним књигама Градске општине Сурчин, у 

складу са прописима и актима носиоца права јавне својине; (тачка 1.21) (Напомене 3.3.2 – 

Препорука број 16.2) 

22. Да припреме прописану документацију и иницирају примопредају Граду Београду 

аутобуских стајалишта, који су у пословним књигама Градске општине Сурчин, у складу 

са прописима и актима носиоца права јавне својине; (тачка 1.22) (Напомене 3.3.2 – 

Препорука број 16.5) 

23. Да припреме прописану документацију и иницирају примопредају Граду Београду 

канализационе мреже за коју је добијена употребна дозвола, а која је евидентирана у 

пословним књигама градске општине Сурчин, у складу са прописима и актима носиоца 

права јавне својине; У току поступка ревизије Градска општина је неправилност која се 

односи на водовод Кључ отклонила; (тачка 1.23) (Напомене 3.3.2 – Препорука број 16.1) 

24. Да припреме прописану документацију и изврше примопредају изграђене дистрибутивне 

гасне мреже на територији Градске општине Сурчин носиоцу права јавне својине у складу 

са законским прописима; (тачка 1.24) (Напомене 3.3.2 – Препорука број 16.3) 



 

 
Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 

  
11 

25. Да припреме прописану документацију и иницирају примопредају Граду Београду 

општинских путева и улица, тротоара, тргова, јавних паркова, мостова, и осталих 

саобраћајних објеката, који су у пословним књигама градске општине Сурчин, у складу са 

прописима и актима носиоца права јавне својине; (тачка 1.25) (Напомене 3.3.2 – Препорука 

број 13) 

26. У току поступка ревизије Градска општина Сурчин је неправилност која се односи на 

комуналне мреже (водовод) Бољевци, Добановци и Јаково отклонила; (тачка 1.26) 

(Напомене 3.3.2.) 

27. Да припреме прописану документацију и да иницирају активности које се односе на 

примопредају и евиденцију земљишта у складу са прописима и актима носиоца права јавне 

својине; (тачка 1.27, тачка 1.28, тачка 1.29, тачка 1.30) (Напомене 3.3.2 – Препорука број 

14.1.) 

28. Да припреме прописану документацију и да иницирају активности које се односе на 

примопредају и евиденцију шума и шумског земљишта у складу са прописима и актима 

носиоца права јавне својине. (тачка 1.31) (Напомене 3.3.2 – Препорука број 15) 

29. Да успоставе ефикасан систем финансијског управљања и контроле у свим његовим 

сегментима, да обезбеде реалност и интегритет финансијских извештаја, добро 

финансијско управљање и заштиту средстава. (тачка 1.32) (Напомене 2.1. – Препорука број 

1); 

 

3. Мере предузете у поступку ревизије  

 

 Градска општина Сурчин предузела је следеће мере у поступку ревизије: 

- Спровела је набавку број 404-3/2020 и на основу понуде број IV-07-404-3-1/2020 закључила 

Уговор о набавци услуга успостављања система финансијског управљања и контроле 

(ФУК) број IV-07-401-32/2020 од 24.01.2020. године. Предмет уговора је израда 

документације потребне за увођење система финансијског управљања и контроле, где се 

добављач обавезао да изврши задатке у складу са уговором у периоду до шест месеци. 

Начелник управе донела је Одлуку број IV 01-020-00-4/2020 од 31.01.2020. године, о 

именовању руководиоца одговорног за финансијско управљање и контролу. Начелник 

Управе Градске општине Сурчин донео је Одлуку о образовању радне групе број IV 01-020-

00-3/2020 од 31.01.2020. године за увођење и развој система финансијског управљања и 

контроле у Градској општини и доношење стратегије управљања ризицима. Задатак Радне 

групе је да организационо успостави систем финансијског управљања и контроле, као 

свеобухватан систем интерних контрола, који се спроводи политикама, процедурама и 

активностима, а који ће обезбедити разумно уверавање да ће се циљеви градске општине 

остварити;  

- У поступку консолидације директни корисник Општинска управа: унела је податке у 

Образац 5 - Извештај о извршењу буџета о планираним приходима и примањима и 

расходима и издацима који се односе на Туристичку организацију Сурчин; извршила је 

корекцију расхода Туристичке организације; и извршила је рекласификацију прихода 

Културног центра, те је овај износ исправно исказан на групи конта 791000; 

- Започела је уређивање помоћних књига основних средстава; 

- Презентовала је доказе, да је у 2020. години, улагање у парк Јаково, унето у помоћну 

евиденцију основних средстава на основу Записника о примопредаји радова од 21.05.2020. 

године у вредности 8.935 хиљада динара. За дечија игралишта у парку у Добановцима, 

Комисија која је формирана Решењем начелника општинске управе број IV-01-020-05-

10/2020 од 27.05.2020. године сачинила је Записник 04.06.2020. године и констатовала да је 

игралиште у запуштеном стању са видљивим оштећењима мобилијара;  



 

 
Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 

  
12 

- Извршила је исправку књижења: зграде рибњака, ресторан, у износу од 2.820 хиљада 

динара на економску класификацију 011132 - Ресторани и одмаралишта налогом за 

књижење број 1.1.1.0 од 03.01.2020. године; три монтажна објекта кућице у износу од 316 

хиљада динара на економску класификацију 011133 – Складишта, силоси, гараже и друго, 

налогом за књижење број 1.1.1.0 од 03.01.2020. године; контејнера за социјално становање 

Рома (ромско насеље) у износу од 2.888 хиљада динара на економску класификацију 

011112– Стамбени простор за социјалне групе, налогом за књижење број 1.1.1.0 од 

03.01.2020. године; споменик у парку Сурчин у износу од 5.451 хиљада динара и 20 дечијих 

игралишта у парковима на територији Градске општине Сурчин у износу од 11.486 хиљада 

динара на синтетичком конту 011300 – Остале некретнине и опрема налогом за књижење 

број 1.1.1.0 од 03.01.2020. године; улице и тротоаре у износу од 10.036 хиљада динара на 

економску класификацију 011145 - Остали саобраћајни објекти, налогом за књижење број 

1.1.1.0 од 03.01.2020. године и доставила налог за књижење број 1.1.1.0 од 03.01.2020. 

године и аналитичке картице; нова аутобуска стајалишта у износу од 8.926 хиљада динара 

на групу конта 011000 – Некретнине и опрема налогом број од 1.1.1.0 од 03.01.2020. године 

и доставила картицу основних средстава и каталог основних средстава за остале 

саобраћајне објекте; обавезе према физичким и правним лицима по основу изградње 

гасификације и изградње канализационе мреже, у износу од 12.721 хиљада динара на 

економску класификацију 131312 – Остала активна временска разграничења, и доставила 

налог за књижење број 10.1.1.0 од 08.01.2020. године и број 12.1.1.0 од 10.01.2020. године 

и аналитичке картице; 

- Евидентирала је: радове на месном гробљу у Прогару и Петровчићу у износу од 3.940 

хиљада динара на групу конта 015000 - Нефинансијска имовина у припреми налогом за 

књижење број 1.1.1.0 од 03.01.2020. године и доставила налог и аналитичке картице; 

- Успоставила је билансну равнотежу између нефинансијске имовине у сталним средствима 

и извора средстава у пасиви и доставила доказ налог за књижење број 10.1.3.0 од 27.05.2020. 

године; 

- Градска општина Сурчин је у току поступка ревизије зграду инспекције пренела из 

припреме у употребу; 

- Градска општина Сурчин је доставила Одговор на допис за достављање података од ЈКП 

„Београдски водовод и канализација“ од 27.07.2020. године. У наведеном допису ЈКП 

„Београдски водовод и канализација“ је навео техничке податке о водоводној мрежи у 

насељу Бољевци, Добановци, Јаково и Кључ и то: (1) идентификациони број (ИД број), 

годину изградње, дужину цевовода, пречник, материјал; (2) финансијске податке и датум 

књижења и (3) графички приказ водоводне мреже у сваком траженом насељу са ИД 

бројевима. Наведене су следеће вредности по насељима на дан 31.12.2019. године: Водовод 

Бољевци у износу од 174.407 хиљада динара; водовод Јаково у износу од 35.263 хиљаде 

динара; водовод Добановци у износу од 31.557 хиљада динара и водовод Кључ у износу од 

67.430 хиљада динара. У детаљним техничким и финансијским подацима наведена 

водоводна мрежа се води у пословним књигама ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 

и дат је преглед водоводне мреже, по ИД броју, години изградње, дужини, пречнику, 

материјалу, садашњој вредности и датуму књижења. Градска општина Сурчин доставила је 

налоге за искњижавање водовода: Бољевци, Добановци, Јаково и Кључ; 

- ГО Сурчин је са Удружењем младих „БУМ“ дана 25.06.2020. године закључила Уговор о 

коришћењу простора број IV-01-401-02-221/2020, којим је регулисала питање рефундирања 

трошкова комуналних услуга;  

- Градска општина Сурчин је после достављања нацрта Извештаја доставила доказ ИОС са 

ЈП Сурчин дана 24.08.2020. године, којим је усагласила обавезе са добављачем ЈП Сурчин.  

Туристичка организација Градске општине Сурчин предузела је следеће мере у поступку 
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ревизије:  

- Евидентирала је текући промет благајне за целу 2019. годину и доставила налоге за 

књижење и аналитичку картицу. У 2020. години наставила је са евидентирањем текућег 

промета благајне;  

- Обрачуне плате (зараде), додатака и накнада запослених и социјалних доприноса на терет 

послодавца, односно, рекапитулације оверава и потписује и доставила је као доказ 

рекапитулације плата; 

- Евидентира обавезе и измирење обавеза по основу расхода за запослене (230000) и 

доставила је налоге за књижење и аналитичке картице; 

- Уплаћене авансе по авансним рачунима у износу од 689 хиљада динара евидентирала је на 

издатку и расходу и доставила налоге за књижење;  

Културни центар Сурчин предузео је следеће мере у поступку ревизије: 

- Опреми је доделио прописане амортизационе групе и прописане стопе амортизације, 

усклађена је помоћна књига основних средстава са главном књигом, налог за књижење број 

3451 од 24.06.2020. године, обрачун амортизације од 24.06.2020. године, преглед основних 

средстава по стопама отписа од 25.06.2020. године, преглед основних средстава са 

променама од 25.06.2020. године, закључни лист за синтетички конто 011200 – Опрема на 

шестоцифреном нивоу и аналитичке картице опреме; 

- Обрачунао је амортизацију опреме почев од 2015. године до 31.12.2019. године и 

евидентирао у пословним књигама налог за књижење број 3451 од 24.06.2020. године, 

обрачун амортизације опреме од 24.06.2020. године, преглед основних средстава по 

стопама отписа од 25.06.2020. године, преглед основних средстава са променама од 

25.06.2020. године, закључни лист за синтетички конто 011200 – Опрема на шестоцифреном 

нивоу и аналитичке картице опреме. Доставио је шифарник основних средстава са 

прописаним амортизационим стопама и амортизационим групама и преглед основних 

средстава по стопама отписа од 25.06.2020. године и помоћну евиденцију основних 

средстава.  

 

4. Захтев за достављање одазивног извештаја 

 

Градска општина Сурчин је, на основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској 

институцији, дужна да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о 

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

наредног дана од дана уручења овог извештаја. 

Одазивни извештај мора да садржи: 

1) навођење ревизије, на коју се он односи; 

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

3) приказивање мера исправљања. 

Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио неправилности 

у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања одређене неправилности у свом 

будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз Одазивни извештај 

одговарајуће доказе. Градска општина Сурчин мора у Одазивном извештају исказати да је 

предузела мере исправљања на отклањању откривених неправилности, које су наведене у 

резимеу налаза у ревизији консолидованих финансијских извештаја, за које је шире објашњење 

дато у Напоменама уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног 

рачуна буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину.  

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

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

субјекта ревизије.  
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Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност Одазивног извештаја, тј. 

провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта ревизије, 

подносиоца Одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера веродостојности 

Одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере исправљања исказане у 

Одазивном извештају задовољавајуће.  

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

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

прописаном року Институцији Одазивни извештај, против одговорног лица субјекта ревизије 

поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка.  

Ако се оцени да Одазивни извештај не указује да су откривене неправилности отклоњене 

на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу доброг пословања. Ако 

се ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности, сматра се да постоји тежи 

облик кршења обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна ревизорска 

институција је овлашћена да предузима мере сагласно члану 40. ставови 7. до 13. Закона о 

Државној ревизорској институцији. 
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1. Основни подаци о субјекту ревизије 

 

Градска општина Сурчин је део територије града Београда, која на свом подручју врши 

послове из надлежности града одређене Статутом града Београда11 (члан 74. став 1. Статута 

града Београда). Градска општина има својство правног лица. Градска општина Сурчин 

обухвата површину од 288кm². Пољопривредно земљиште обухвата територију од две трећине 

укупне површине општине (198,16кm²). Према подацима пописа становништва и 

домаћинстава из 2011. године на територији Градске општине Сурчин живи 43.819 становника 

и обухвата 12.877 домаћинстава.  

Градска општина Сурчин има изузетно повољан саобраћајни положај, што представља 

један од највећих развојних потенцијала. Налази се на јужном ободу Панонске низије, уз 

пловни пут реке Саве, који омогућава везу са реком Дунав. Друмски саобраћај је одређен 

друмским коридорима (аутопутевима) граница Хрватске – Београд (Добановци) и аутопута Е-

75 деоница Београд – Ниш. Најважнији објекат саобраћајне и социо-економске инфраструктуре 

на територији општине је међународни аеродром „Никола Тесла“.  

На територији градске општине је јавно заштићено природно добро Бојчинска шума, 

рибњаци Бечменска бара и Живача и манастир Фенек из XV века.  

Градска општина Сурчин образована je новембра 2004. године са седиштем у Сурчину, 

као најмлађа Градска општина Града Београда. Ова градска општина бележи један од највећих 

прилива становништва не само на подручју Београда, већ и Србије. 

Градска општина Сурчин се налази југозападно од Београда и граничи се суседним 

градским општинама Града Београда (Нови Београд, Земун, Чукарица и Обреновац) и са 

општином Пећинци. Она се састоји од седам насеља (катастарских општина): Сурчин, 

Добановци, Петровчић, Прогар, Бољевци, Бечмен и Јаково. 

На територији градске општине Сурчин образовано је девет месних заједница и то: МЗ 

Сурчин, МЗ Нови Сурчин, МЗ Радио Фар, МЗ Добановци, МЗ Јаково, МЗ Бољевци, МЗ Прогар, 

МЗ Бечмен и МЗ Петровчић. 

Јавна предузећа чији је оснивач Градска општина Сурчин су: ЈП за обављање 

комуналних и других делатности од општег интереса грађана Градске општине Сурчин (ЈП 

Сурчин), Јавно предузеће за обављање послова из области спорта и рекреације, („ЈП за спорт 

и рекреацију Сурчин“), Јавно предузеће кабловска дистрибуција, „ЈП Кабловска“ и Јавно 

предузеће за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже, Сурчин, „ЈП 

Сурчин-гас Сурчин“. 

Статутом Градске општине Сурчин12, који је највиши правни акт, прописано је да су 

органи Градске општине: Скупштина Градске општине, Председник Градске општине, Веће 

Градске општине и Управа Градске општине. 

Скупштина Градске општине је највиши орган Градске општине који врши основне 

функције локалне власти. Скупштина Градске општине Сурчин има 35 одборника, које бирају 

грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, на четири године у складу са законом 

којим се уређују локални избори. У току 2019. године одржано је 11 редовних седница 

Скупштине Градске општине. Скупштина Градске општине има председника Скупштине, 

заменика председника скупштине и секретара скупштине.  

Извршни органи Градске општине су: Председник Градске општине и Веће Градске 

општине. Председник Градске општине има и заменика. Председник Градске општине је 

истовремено и председник Већа Градске општине. На ову функцију га бира Скупштина на 

мандатни период од четири године из реда одборника. Веће Градске општине чине председник 

 
11 „Службени лист града Београда“, број 39/2008, 6/2010 и 23/2013, „Службени гласник РС“ број 7/2016 - одлука УС и 

„Службени лист града Београда“, број 60/2019 
12 „Службени лист града Београда“ број 44/08, 12/10, 39/13, 47/15 и 87/19 
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Градске општине, заменик председника Градске општине и једанаест чланова које бира 

Скупштина Градске општине. Веће Градске општине одржало је 31 седницу у 2019. години. 

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Градске општине и одређених 

стручних послова за потребе Скупштине Градске општине, председника градске општине и 

Већа градске општине, образује се Управа Градске општине као јединствен орган Градске 

општине. Управом градске општине руководи начелник. 

Рачун извршења буџета Градске општине Сурчин је 840-222640-53 и отворен је као 

подрачун јавних прихода у оквиру Консолидованог рачуна трезора Градске општине Сурчин. 

Седиште Градске општине је у Сурчину, Војвођанска број 79. ПИБ је 103583030, матични број 

17587714. 

Органи Града врше надзор над радом и актима градске општине у вршењу послова града 

који су Статутом Града пренети градској општини. 

Државна ревизорска институција извршила је ревизију финансијских извештаја завршног 

рачуна буџета и правилности пословања Градске општине Сурчин за 2012. годину број 400-

253/2013-01. 

2. Интерна финансијска контрола 

 

На основу одредби члана 80. Закона о буџетском систему, систем интерних контрола 

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

ревизију и хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне 

ревизије коју обавља Министарство финансија - Централна јединица за хармонизацију. 

 

2.1. Финансијско управљање и контрола 

 

Финансијско управљање и контрола спроводи се одређеним политикама, процедурама и 

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

корисници буџетских средстава своје циљеве у потпуности остварити. Руководство Градске 

општине Сурчин одговорно је за успостављање 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 

обезбеђивању постојања и функционисања интерне контроле своју значајну улогу имају и сви 

запослени.  

 Финансијско управљање и контрола обухваћени су кроз: контролно окружење, 

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

процену система. 

 

1) Контролно окружење 

 

Контролно окружење представља значајну компоненту система интерне контроле. 

Испитивање контролног окружења у циљу процењивања личног и професионалног 

интегритета руководства градске општине и запослених и њиховог става према интерним 

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

упитника и путем интервјуа. 

Утврђено је да су органи Градске општине Сурчин, радећи на креирању интерног 

контролног окружења донели низ интерних аката, па су поред Статута Градске општине 
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Сурчин13, Пословника Скупштине Градске општине Сурчин14, Пословника Већа Градске 

општине Сурчин15, Одлуке о организацији Управе и посебних организационих јединица 

Градске општине Сурчин16, Одлуке о општинском правобранилаштву Градске општине 

Сурчин17, донели и више стратегија, одлука, правилника, програма, наредби, упутстава и 

других аката. Градска општина донела је већи број регулационих планова различитих намена 

(за изградњу водоводних мрежа, ватрогасних станица, привредних зона, урбанистичких 

планова...). Одлука о општинском правобранилаштву Градске општине Сурчин стављена је 

ван снаге од 01.01.2020. године. 

Градска општина Сурчин донела је Стратегију одрживог развоја Градске општине 

Сурчин за период 2012-2021. године18, Просторни план за део Градске општине Сурчин, 

Акционе планове из области социјалне политике, Програм развоја спорта на територији 

Градске општине Сурчин за период од 2019. до 2021. године19 као и План јавних инвестиција 

Градске општине Сурчин, Систем менаџмент квалитета; 

Правилник о безбедности информационо – комуникационог система Градске општине 

Сурчин, Правилник о безбедности и здрављу на раду; Правилник о ближем уређивању 

поступка јавне набавке у Градској општини Сурчин; Правилник о финансирању активности из 

области образовања и васпитања из буџета Градске општине Сурчин; Правилник о 

критеријумима и поступку одобравања средстава за финансирање/суфинансирање пројеката 

од јавног интереса која реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из 

буџета Градске општине Сурчин; Правилник о расподели буџетских средстава црквама и 

верским заједницама са територије Градске општине Сурчин; Правилник о условима и 

мерилима за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 

кроз куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи у грађевинском и другом 

материјалу за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, поступку и 

начину рада Комисије; Правилник о условима и мерилима за избор корисника помоћи за 

решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала, поступку и 

начину рада Комисије за избор корисника; Правилник о одобравању и финансирању програма 

којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске 

општине Сурчин; Програм за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју 

Градске општине Сурчин и остали правилници. Одлуке: Одлука о некатегорисаним путевима 

на подручју Грaдске општине Сурчин и низ других одлука. 

Јавна предузећа. Јавна предузећа Градске општине Сурчин немају статус индиректног 

корисника од новембра 2014. године, а на основу Одлуке Скупштине Градске општине број I 

01-06-158/2014 од 17.10.2014. године.  

ЈП за обављање комуналних и других делатности од општег интереса грађана Градске 

општине Сурчин (ЈП Сурчин) основано је Решењем Скупштине Градске општине Сурчин број 

I-04-07-1/2005 од 02. марта 2005. године, а Одлуком Скупштине Градске општине Сурчин број 

I-06-90-264/18 од 13. децембра 2018. године извршена је промена оснивачког акта. 

Јавно предузеће за обављање послова из области спорта и рекреације, („ЈП за спорт и 

рекреацију Сурчин“) основано је Решењем Скупштине Градске општине Сурчин број I-06-

98/2008 од 31. јула 2008. године, а Одлуком Скупштине Градске општине Сурчин број I-06-

90-266/18 од 13. децембра 2018. године извршена је промена оснивачког акта. 

Јавно предузеће кабловска дистрибуција, „ЈП Кабловска“ Сурчин, основано је Решењем 

 
13 „Службени лист града Београда“, бр. 44/08, 12/10, 39/13, 47/15 и 87/19 
14 „Службени лист града Београда“, бр. 9/09, 20/10, 32/10, 118/16, 99/19 и 120/19 
15 „Службени лист града Београда“, број 14/09 и 145/19 
16 „Службени лист града Београда“, бр. 15/17, 129/18 и 136/19 
17 „Службени лист града Београда“, број 15/15 и 113/18 
18 „Службени лист града Београда“, број 23/12 
19 „Службени лист града Београда“, број 129/18 



Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 
завршног рачуна буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину

 
 

  
 
 

  
6 

Скупштине Градске општине Сурчин број I-06-93/2008 од 31. јула 2008. године, а Одлуком 

Скупштине Градске општине Сурчин број I-06-90-265/18 од 13. децембра 2018. године 

извршена је промена оснивачког акта. Делатност предузећа је кабловске телекомуникације. 

Јавно предузеће за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже, 

Сурчин, „ЈП Сурчин-гас Сурчин“ основано је Решењем Скупштине Градске општине Сурчин 

број I-06-88/2008 од 31. јула 2008. године, а Одлуком Скупштине Градске општине Сурчин 

број I-06-90-263/18 од 13. децембра 2018. године извршена је промена оснивачког акта. 

Одлуком Скупштине Градске општине Сурчин о покретању поступка ликвидације број 

I-01-06-483/2015 од 29.12.2015. године, покренут је поступак ликвидације ЈП Аграр Сурчин. 

У 2016. години ликвидациони управник поднео је предлог за покретање поступка стечаја, који 

је одбијен. Дана 30.05.2019. године поднета је Уставна жалба. 

Хуманитарна фондација "Снага живота" основана је Одлуком Скупштине Градске 

општине Сурчин20 и ангажује се својим активностима на: идентификацији социјалних 

проблема, побољшању услова живота најугроженијих грађана, откривању и елиминисању 

узрока сиромаштва најугроженијих грађана, пружању разних облика хуманитарне помоћи 

болесним, угроженим и социјално угроженим лицима, унапређењу положаја особа са 

инвалидитетом, бригу о деци и младима, пружању подршке деци без родитељског старања, 

помоћи самохраним родитељима, помоћи старима, опремању здравствених, културних, 

образовних и других установа, унапређењу образовања, промовисању и популаризацији 

културе, уметности и аматерског спорта; заштити животне средине; заштити потрошача и 

другим активностима којима фондација остварује опште корисне циљеве. 

Градска општина Сурчин, у складу са статутом градске општине, издваја средства из 

буџета у циљу помагања развоја различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са 

посебним потребама, подстиче активности и пружа помоћ организацијама особа са 

инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама као и старијим лицима на 

свом подручју, што не укључује оснивање фондације. 

Увидом у Списак корисника јавних средстава21, у оквиру трезора 124 - Градска општина 

Сурчин, директни корисници су: Скупштина Градске општине Сурчин, Председник Градске 

општине Сурчин, Веће Градске општине Сурчин, Управа Градске општине и Општинско јавно 

правобранилаштво Сурчин. Индиректни корисници су: Месна заједница „Бољевци“, 

Туристичка организација Градске општине Сурчин и Културни центар Сурчин. 

Директни корисници буџетских средства немају отворене подрачуне већ своје пословање 

обављају преко рачуна извршења буџета. Индиректни корисници буџетских средстава, своје 

пословање обављају преко подрачуна буџетских средстава у оквиру консолидованог рачуна 

трезора. Културни центар Сурчин располаже са подрачуном сопствених прихода.  

Основне организационе јединице које врше послове Управе градске општине су: (1) 

Одељење за општу управу; (2) Одељење за инспекцијске послове; (3) Одељење за имовинско-

правне и стамбене послове; (4) Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове; (5) 

Одељење за друштвене делатности; (5) Одељење за финансије; (6) Одељење за локално 

економски развој и Служба за скупштинске и заједничке послове. Као посебне организационе 

јединице у оквиру Управе Градске општине Сурчин образован је Кабинет председника Градске 

општине и Интерна ревизија. Радно место интерног ревизора није попуњено. 

На основу извршене анализе донетих интерних аката, њихове примене и анализе 

других сегмената контролног окружења, утврђено је следеће:  

• Скупштина Градске општине Сурчин основала је Јавно предузеће кабловска дистрибуција, 

„ЈП Кабловска“, које се бави делатношћу кабловских комуникација, што није у складу са 

чланом 6 Закона о главном граду, чланом 2. Закона о комуналним делатностима, чланом 77 

став 2 алинеја 3 Статута града Београда чланом 80б Статута Града Београда и чланом 12. 

 
20 Број: I-01-06-61/17 од 20.03.2017. године 
21 „Службени гласник РС“, број 93/19 
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тачка 16. и чланом 18б Статута градске општине Сурчин, пошто ово предузеће није 

основано ради обављања комуналне делатности за чије обављање на свом подручју градска 

општина Сурчин може основати јавно комунално предузеће, нити је прибављена претходна 

сагласност Скупштине града Београда за оснивање овог јавног предузећа. 

• Скупштина Градске општине Сурчин основала је Јавно предузеће за обављање послова на 

изградњи и одржавању гасоводне мреже, Сурчин, „ЈП Сурчин-гас Сурчин“, без претходне 

сагласности Скупштине града Београда, што није у складу са чланом 6. став 5 Закона о 

главном граду, чланом 80б Статута града Београда и чланом 18б Статута Градске општине 

Сурчин; 

• Скупштина Градске општине Сурчин основала је ЈП за обављање комуналних и других 

делатности од општег интереса грађана Градске општине Сурчин (ЈП Сурчин), без 

претходне сагласности Скупштине града Београда, што није у складу са чланом 6. став 5 

Закона о главном граду, чланом 80б Статута града Београда и чланом 18б Статута Градске 

општине Сурчин; 

• Скупштина Градске општине Сурчин основала је Јавно предузеће за обављање послова из 

области спорта и рекреације, „ЈП за спорт и рекреацију Сурчин“, што није у складу са чланом 

6 Закона о главном граду, чланом 77 став 1 тачка 19. Статута града Београда и чланом 12. 

тачка 26. Статута градске општине Сурчин, којима је предвиђено да градска општина 

Сурчин може основати установе у области спорта. 

• Скупштина Градске општине Сурчин основала је Хуманитарну фондацију "Снага живота“, 

што није у складу са чланом 6. Закона о главном граду и чланом 77 Статута Града Београда, 

и чланом 12. Статута Градске општине Сурчин којим су одређени послови из надлежности 

града Београда које врше градске општине, у које не спада оснивање фондација. 

• У Одлуци о буџету градске општине за 2019. годину извршни органи Председник Градске 

општине и Веће Градске општине су приказани као један директни буџетски корисник, а 

према Статуту градска општина има два извршна органа, која су у Списку корисника јавних 

средстава раздвојена, односно приказана су два директна корисника. 

• Одлуку којом Градска општина овлашћује Туристичку организацију да у њено име и за њен 

рачун врши и предузима све правне радње као и остале послове и друге активности у складу 

са законом, а који се односе на обављање привредне делатности у циљу промовисања 

туризма на територији градске општине Сурчин, није донео надлежни орган, што није у 

складу са чланом 6 Закона о главном граду, чланом 79 Статута Града Београда и чланом 42 

Статута Градске општине Сурчин, којим је одређена надлежност Већа Градске општине 

Сурчин.  

Ризик  

Уколико одговорна лица не препознају значај контролног окружења које подразумева 

успостављање адекватних писаних процедура, ствара се ризик да утврђени циљеви неће бити 

остварени у предвиђеном времену и на одговарајући начин. 

Препорука број 1 

Препоручујемо одговорним лицима градске општине Сурчин да: (1) јавна предузећа 

оснива у складу са законским прописима; (2) да послове у области спорта обавља у складу са 

Законом о главном граду, Статутом Града Београда и Статутом општине Сурчин; (3) да градска 

општина врши искључиво послове из своје надлежности, у складу са Статутом Града Београда 

и Статутом Градске општине Сурчин (4) у Одлуци о буџету искажу извршне органе у складу 

са статутом Градске општине; и (5) обезбеде да надлежни органи доносе одлуке.  

 

2) Управљање ризицима 

 

Управљање ризицима подразумева идентификовање потенцијалних пословних догађаја и 

ситуација које могу угрозити постављене циљеве корисника јавних средстава. Правилник о 
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заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање и извештавање 

о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору22, прописује обавезу 

корисника јавних средстава да усвоје 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. За ефикасну процену ризика потребно је идентификовати 

кључне циљеве и оперативне процесе, утврдити потенцијална проблематична подручја, фазе 

рада и појединачне трансакције, проценити вероватноћу настанка ризика, проценити значај 

могућег утицаја на рад директних корисника буџетских средстава, одредити материјалност 

излагања ризику, усвојити стратегију управљања ризиком, успоставити приоритетне контроле 

које служе за свођење ризика на прихватљив ниво и исте анализирати и ажурирати најмање 

једном годишње.  

На основу извршене ревизије утврђени су следећи недостаци код управљања 

ризицима:  

• Руководилац градске општине није усвојио стратегију управљања ризиком, сходно члану 6. 

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

функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном 

сектору. 

Мере предузете у поступку ревизије 

Градска општина Сурчин спровела је набавку број 404-3/2020 и на основу понуде број IV-

07-404-3-1/2020 закључила Уговор о набавци услуга успостављања система финансијског 

управљања и контроле (ФУК) број IV-07-401-32/2020 од 24.01.2020. године. Предмет уговора 

је израда документације потребне за увођење система финансијског управљања и контроле, где 

се добављач обавезао да изврши задатке у складу са уговором у периоду до шест месеци. 

Начелник управе донела је Одлуку број IV 01-020-00-4/2020 од 31.01.2020. године, о именовању 

руководиоца одговорног за финансијско управљање и контролу. Начелник Управе Градске 

општине Сурчин донео је Одлуку о образовању радне групе број IV 01-020-00-3/2020 од 

31.01.2020. године за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Градској 

општини и доношење стратегије управљања ризицима. Задатак Радне групе је да 

организационо успостави систем финансијског управљања и контроле, као свеобухватан 

систем интерних контрола, који се спроводи политикама, процедурама и активностима, а који 

ће обезбедити разумно уверавање да ће се циљеви градске општине остварити.  

 

3) Контролне активности 

 

Контролне активности представљају политике и процедуре, које успоставља руководство 

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

ради смањења могућих ризика, који могу настати и угрозити предвиђене циљеве у вези са 

извршењем донетог буџета и планираних активности, задатака и програма. Политиком се 

дефинише шта треба радити, док поступци служе за спровођење дефинисане политике. 

Контролним поступцима имплементирају се контролне политике путем специфичних и 

рутинских задатака којим се обухватају основне функције контролних активности које треба да 

буду одвојене и адекватно надгледане, а то су: сегрегација дужности; ауторизација, овлашћење 

и одобравање; систем дуплог потписа; адекватно документовање; правила за приступ 

средствима и информацијама и интерна верификација и поуздано извештавање. 

Градска општина Сурчин донела је Правилник о организацији буџетског рачуноводства 

број II 01-04-139/2010 од 30.09.2010. године и Упутство о раду трезора број II 01-041-2019/2015 

од 14.09.2015. године, Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других 

 
22 „Службени гласник РС“, број 89/2019 
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рачуна консолидованог рачуна трезора ГО Сурчин и о начину извештавања о инвестирању 

средстава корисника буџета ГО Сурчин „Службени лист града Београда“, број 14/14 и 

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења 

буџета општине Сурчин19 „Службени лист града Београда“, број 14/14. 

На основу извршене ревизије узроковане документације утврђени су следећи 

недостаци код контролних активности: 

• Туристичка организација није уредила поступке и процедуре за контролу и наплату прихода 

од издавања смештајних капацитета и дозвола за спортско - комерцијални риболов, које 

обавља у име и за рачун градске општине Сурчин, лица одговорна за наплату прихода и 

лица одговорна за контролу наплате прихода; 

• Туристичка организација није евидентирала сваки појединачно остварен промет од 

пружања услуга физичким лицима преко фискалне касе, што није у складу са чланом 3. став 

1. Закона о фискалним касама; 

• Градска општина Сурчин је, у Одлуци о установљењу награде „Истакнути јавни радник“ и 

Одлуци о установљењу награда Градске општине Сурчин прописала да предлоге и 

критеријуме за доделу награде достављају јавне службе, групе грађана или појединци са 

територије ГО Сурчин, иако је Статутом Градске општине Сурчин, прописано да 

Скупштина Градске општине, установљава награде и друга признања и утврђује 

критеријуме и услове за њихову доделу. 

• Градска општина Сурчин није евидентирала аванс, за набавку новогодишњих поклона деци 

запослених и затварање аванса након добијања рачуна добављача; 

• Туристичка организација није евидентирала обавезе и измирење обавеза по основу расхода 

за запослене (230000) већ само расходе у моменту извршења (за трошкове превоза са посла 

и на посао, за маркице);  

• Централна пописна комисија у Извештају о попису није дала предлог о даљем поступању 

са имовином која је расходована (поступак уништавања, рециклирања, продаје као 

сировине, итд.); 

• Градска општина Сурчин није извршила анализу довршености инвестиција и пренос 

нефинансијске имовине у припреми за коју су окончана улагања на имовину у употреби; и 

није извршила анализу довршености пројеката и планова и пренос нематеријалне имовине 

у припреми за коју су окончана улагања на имовину у употреби; 

• На једном инвентарском броју евидентирано је више објеката (шест брвнара-бунгалови, 

аутобуска стајалишта, дечија игралишта, терени за голф Бечмен, спортски терени 

Добановци, кошаркашки терени у Бољевцима, контејнери за социјално становање-Ромско 

насеље); 

• Наутичко село је евидентирано као комплекс и једна целина, а састоји се од различитих 

објеката: рецепције, терена за спорт, терена за одбојку, фудбал на песку, бициклистичке 

стазе и парка за најмлађе и опреме;  

• Два дечија игралишта у улици Балканској у Јакову и у улици Соколској у Добановцима, 

немају исказану вредност, а пренети су из евиденције ЈП „Сурчин“;  

• Извршена су улагања (радови) у 2019. години а није издато одобрење о извођењу радова 

односно грађевинска дозвола на: спортској сали у Бољевцима друга фаза (грејање и на 

хидроизолацији крова и архитектонско-грађевински радови); фудбалском терену у 

Добановцима и постављање ограде; објекту јавне намене у Јакову (друга фаза), објекту 

Дома културе у Добановцима (санација, адаптација и реконструкција); Дому културе у 

Бољевцима; и решење о постављењу нових аутобуских стајалишта; 

• У пословним књигама евидентирана су аутобуска стајалишта на једном инвентарском 

броју, без података о броју, површини и локацији аутобуских стајалишта; 

• Градска општина није сачинила акт о давању на коришћење опреме индиректним 
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корисницима Градске општине, јавним предузећима и државним органима и 

организацијама, са спецификацијом опреме у којој су наведени инвентарски број, назив, 

врста имовине, локација, количина и вредност опреме;  

• У пословним књигама Градске општине Сурчин евидентиране су непокретности за које не 

постоје исправе о својини или праву коришћења, односно без доказе о власништву или 

датом праву на коришћење непокретности од стране носиоца права јавне својине; 

• Увидом у податке о земљишту исказаним у пословним књигама са подацима из евиденције 

непокретности, која се води у Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове ГО 

Сурчин, утврђено је да исте није могуће упоредити, јер су подаци о земљишту у пословним 

књигама у активи исказани сумарно, без наведених података о броју, површини, локацији и 

вредности појединачне катастарске парцеле; и без доказа о правном основу и датом праву 

на коришћење непокретности; 

• помоћна књига основних средстава (осим опреме) не обезбеђује детаљне податке о 

основним средствима (податке о површини, катастарској парцели и катастарској општини, 

листу непокретности, адреси, исправи о својини, основу коришћења, и друго), што није у 

складу са чланом 14. Уредбе о буџетском рачуноводству;  

• Градска општина Сурчин, Одељење за имовинско-правне и стамбене послове, води 

посебну евиденцију непокретности у јавној својини, која не садржи све прописане податке, 

што није у складу са чланом 1. чланом 4 и чланом 5 Уредбе о евиденцији непокретности у 

јавној својини;  

• Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и 

одржавању гасоводне мреже Сурчин23, Градска општина Сурчин није у потпуности 

уредила начин вођења евиденције потраживања и обавеза по основу закључених уговора 

за гасификацију на територији градске општине Сурчин и њихово евидентирање у 

пословним књигама градске општине Сурчин; 

• Није закључен уговор о рефундацији трошкова комуналних услуга са ЈП „Спорт и 

рекреација“ и Удружењем младих „БУМ 8“, који користе простор без накнаде и нису 

одређени услови и начин измиривања обавезе корисника; 

• Није предузела одговарајуће мере ради наплате потраживања по основу рефундације 

трошкова за комуналне услуге ЈП за спорт и рекреацију и Републичког геодетског завода; 

Ризик 

Уколико се не успоставе адекватне контролне активности постоји ризик да ће се 

онемогућити остварење планираних активности. 

Препорука број 2 

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин и Туристичке 

организације да успоставе адекватне политике, писане процедуре и контролне активности и 

на тај начин онемогуће неовлашћену употребу, отуђење или губитак имовине Градске 

општине, како би обезбедили да се предвиђени циљеви и планиране активности реализују. 

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине да: утврде критеријуме и услове за 

доделу награда; да евидентирају авансе, за набавку новогодишњих поклона деци запослених 

и затварање аванса након добијања рачуна добављача; централна пописна комисија, у 

извештају о попису, да предлог о даљем поступању са имовином која је расходована; изврше 

анализу довршености инвестиција и пренос нефинансијске имовине у припреми за коју су 

окончана улагања на имовину у употреби; и није извршила анализу довршености пројеката и 

планова и пренос нематеријалне имовине у припреми за коју су окончана улагања на имовину 

у употреби; помоћне евиденције основних средстава и помоћне евиденције непокретности 

воде у складу са прописима; улагања у непокретностима врше у складу са законским 

прописима; да уреде поступак давања на коришћење опреме у складу са законским прописима; 

 
23 Број I-01-06-90-263/18 од 13.12.2018. године 
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уреде начин вођења евиденције потраживања и обавеза по основу закључених уговора за 

гасификацију, које администрира јавно предузеће; и да предузму одговарајуће мере наплате 

потраживања по основу рефундације комуналних трошкова.  

Препоручујемо одговорним лицима Туристичке организације да: уреди поступке и 

процедуре за контролу и наплату прихода; да промет услуга врше у складу са Законом о 

фискалним касама; да пословне књиге води у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству. 

 Мере предузете у поступку ревизије 

 Туристичка организација. Евидентирала је текући промет благајне за целу 2019. годину 

и доставила налоге за књижење и аналитичку картицу. У 2020. години наставила је са 

евидентирањем текућег промета благајне. Обрачуне плате (зараде), додатака и накнада 

запослених и социјалних доприноса на терет послодавца односно рекапитулације оверава и 

потписује и доставила је као доказ рекапитулације плата. Уплаћене авансе по авансним 

рачунима у износу од 689 хиљада динара евидентирала је на издатку и расходу и доставила 

налоге за књижење. Евидентира обавезе и измирење обавеза по основу расхода за запослене 

(230000) и доставила је налоге за књижење и аналитичке картице. 

Остале мере предузете у поступку ревизије дате су у Извештају Напомена 3.3. Биланс 

стања - Образац 1. 

 

4) Информације и комуникације 

 

Градска општина Сурчин врши информисање јавности преко своје интернет 

презентације; Информатора о раду и пружања информација од јавног значаја тражиоцима; 

огласне табле у Градској управи; локалних, регионалних и националних медија; штампаних 

медија и путем електронских портала. 

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. 

Градска општина Сурчин је уредила вођење буџетског рачуноводства, Правилником о 

буџетском рачуноводству, Уредбом о трезорском пословању и интерним процедурама 

прописаним Системом менаџмент квалитета.  

У рачуноводству градске општине у 2019. години коришћен је рачуноводствени софтвер 

Самосталне агенције 'ВАМ –СОФТ' из Сопота, који садржи извршне верзије софтвера за 

буџетско и трезорско пословање, вођење евиденције плата, обрачуна накнада запосленима и 

физичким лицима по основу уговора, осталих накнада и основних средстава. Унос у базу је 

контролисан системом шифара. Изводи се свакодневно преузимају програмски-аутоматски, а 

део извода се програмски раскњижава, а део запослени ручно раскњижавају.  

Одељење за финансије води пословне књиге Месне заједнице „Бољевци“.  

Излазним рачунима се ручно додељују бројеви кроз интерни попис аката а затим се 

евидентирају кроз књигу излазних фактура у писарници. Сва улазна документација у 

писарници градске општине добија пријемни штамбиљ са бројем и датумом пријема.  

Улазне рачуноводствене исправе воде се у књизи улазних фактура и прослеђују се на 

књижење у Одељење за финансије. Ликвидатор и лице запослено на пословима буџета, 

проверавају формалну, рачунску и суштинску исправност улазног документа и расположивост 

апропријација из Одлуке о буџету за текућу годину, расположивост средстава у финансијским 

плановима директних и индиректних корисника буџетских средстава и стање квота. Запослени 

на пословима јавних набавки и запослени задужен за праћење реализације уговора о јавним 



Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 
завршног рачуна буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину

 
 

  
 
 

  
12 

набавкама, својим потписом потврђује да је улазни документ у складу са спроведеним 

поступком јавне набавке. Начелница Управе, парафом потврђује сагласност на 

рачуноводственој исправи, после чега се обавеза евидентира у пословним књигама.  

Захтеве за трансфер средстава индиректних корисника, потписане од одговорног лица 

индиректног корисника, провера ликвидатор у Одељењу за финансије. У прилогу захтева се 

доставља рачуноводствена документација. Захтеве за трансфер средстава одобрава својим 

потписом начелник Управе градске општине. 

После извршене провере исправности документације сачињава се Захтев за плаћање са 

или без преузете обавезе. Захтев за плаћање, потписују лица надлежна за контролу исправности 

из Одељења за финансије, Начелник Одељења за финансије, руководилац директног корисника 

и Председник градске општине, што је уређено Упутством о раду трезора Градске општине 

Сурчин. Захтеве за плаћање одобрава својим потписом начелник Управе градске општине. 

Одељење за финансије свакодневно преузима изводе од Министарства финансија – 

Управе за трезор за претходни дан и врши евидентирање прихода електронски, док се 

евидентирање извршених расхода и издатака врши електронски и ручно, као дорада од стране 

запослених на пословима књижења. Прокњижене промене усклађују се и контролишу са 

Управом за трезор једном месечно. Промене и стања у главној књизи, у току буџетске године, 

на подрачуну Извршење буџета, контролишу се и усклађују са деловима главне књиге 

корисника буџетских средстава и то са директним корисницима на месечном, а са индиректним 

корисницима буџетских средстава на тромесечном нивоу, у прописаним роковима. 

Одељење за финансије најмање једном годишње врши усаглашавање стања са 

повериоцима и дужницима путем ИОС-а. 

Пословне књиге Туристичке организације води „DV“ Агенција за књиговодствене услуге. 

Прегледом трансакција у главној књизи, утврдили смо да програм који користи наведена 

Агенција, у бази података не даје датум и време уноса трансакција и лице које је унело 

трансакцију. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђени су следећи 

недостаци: 

• У помоћним књигама основних средстава опрема није распоређена у амортизационе групе 

и делове амортизационих група, које су прописане у Номенклатури и опреми нису 

додељене прописане годишње стопе амортизације и то код: Градске општине (рачунарска 

опрема и клима уређаји); Културног центра (клима уређаји, рачунари, канцеларијска 

опрема итд.); и Туристичке организације (рачунарска опрема). Исправка вредности 

административне опреме, неправилно је евидентирана у пословним књигама Туристичке 

организације на аналитичком конту 011120 - Пословне зграде, уместо на аналитичком 

конту 011220 – Административна опрема, а у билансу стања подаци су исказани на 

правилним економским класификацијама и нису произашли из пословних књига; 

• У пословним књигама Туристичка организација неправилно је евидентирала авансе за 

набавку рачунарске опреме на синтетичком конту 252100 - Добављачи у земљи уместо на 

синтетичком конту 0152000 - Аванси за нефинансијску имовину и истовремено је мање 

исказала изворе нефинансијске имовине у припреми; 

• Туристичка организација не води хронолошки, уредно и ажурно пословне књиге, што није 

у складу са чланом 9. став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству; Евиденција излазних 

рачуна и издатих дозвола за спортско-комерцијални риболов није детаљна, хронолошка, 

уредна и ажурна, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству; 

• Пословне књиге Туристичке организације води „DV“ Агенција за књиговодствене услуге. 

Прегледом трансакција у главној књизи, утврдили смо да програм који користи наведена 

Агенција, у бази података не обезбеђује датум и време уноса трансакција и лице које је 

унело трансакцију. 

• Рачуноводствене исправе Туристичке организације не књиже се истог дана а најкасније 
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наредног дана од дана добијања рачуноводствене исправе, што није у складу са чланом 16. 

став 7 и чланом 10. Уредбе о буџетском рачуноводству; 

• Неправилно је евидентиран расход за материјал на групи конта 512000 - Опрема, уместо на 

групи конта 426000 – Материјал; (Туристичка организација) 

• Аванс за материјал евидентиран је на групи конта 015000 - Аванси за нефинансијску 

имовину, уместо на групи конта 123000 - Дати аванси, депозити и кауције; (Туристичка 

организација) 

• У Консолидованом Извештају о извршењу буџета – Образац 5 Градске општине Сурчин, у 

колони 4 на позицији ОП 5220 (конто 424000 – Специјализоване услуге), износ одобрених 

апропријација, исказан је мање за 52 хиљада динара, у односу на износ исказан у Извештају 

о извршењу буџета – Образац 5 Културног центра Сурчин, што је последица 

неевидентираних средстава код Градске управе, која су Културном центру дозначена од 

Секретаријата за спорт и омладину града Београда 

• неусаглашена вредност нефинансијске имовине у сталним средствима у активи и извора 

средстава у пасиви за износ од 50 хиљада динара, који потиче из евиденције управе Градске 

општине Сурчин и односи се на авансно плаћање; у истом износу постоји билансна неравнотежа 

између ПВР на групи 2912 и АВР на групи 1312.  

Ризик 

Неадекватним евидентирањем пословних промена ствара се ризик да подаци 

презентовани у финансијским извештајима неће бити исказани на објективан начин, као и 

ризик од могућих губитака. Уколико се у финансијске извештаје не унесу подаци о планираним 

приходима и примањима, расходима и издацима у висини текуће апропријације, постоји ризик 

да не буду исказани подаци о прекорачењу финансијског плана.  

 Препорука број 3 

Препоручујемо одговорним лицима Туристичке организације да исправку вредности 

опреме, авансе за нефинансијску имовину, расход за материјал и аванс за материјал 

евидентира на одговарајућим економским класификацијама; да обавезе према добављачима 

евидентирају на основу рачуна; пословне промене евидентирају у складу са Уредбом о 

буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем; пословне књиге воде у складу са прописима; да користи програм 

који у бази података обезбеђује датум и време уноса трансакција и лице које је унело 

трансакцију. 

Препоручујемо да Градска Општина, Културни центар и Туристичка организација 

примењује прописане амортизационе групе и амортизационе стопе.  

 

5) Праћење и процена система 

 

Праћење и процена система подразумева континуирани процес надгледања 

финансијског управљања и контроле његове адекватности, функционалности, као и 

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

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

ревизијом. 

Одлуком о изменама и допунама одлуке о организацији управе Градске општине Сурчин 

број I 01-06-90-301/18 од 27.12.2018. године, установљено је Одељење за инспекцијске 

послове у којем се обављају послови инспекцијског надзора над извршавањем закона и 

прописа Града који се односе на обављање комуналне делатности. 

Послове контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања и 

наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, 

предузећа, правних лица и других субјеката из члана 18. Одлуке о оснивању и раду службе за 
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буџетску инспекцију24, обавља Служба за буџетску инспекцију, која је организована као 

посебна служба града Београда. У 2019. години Служба за буџетску инспекцију није вршила 

контролу пословања у Градској општини Сурчин. 

Служба за интерну ревизију града Београда основана је Одлуком о оснивању Службе за 

ревизију града Београда. Служба обавља послове из делокруга прописаног Законом о 

буџетском систему, Правилником о заједничким критеријумима за организовање и 

стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у 

јавном сектору и Међународним стандардима професионалне праксе интерне ревизије. Једна 

од унутрашњих организационих јединица ове службе је Сектор за послове интерне ревизије 

код општина на територији града Београда и корисника јавних средстава чији је оснивач 

општина. У току 2019. године Служба за интерну ревизију није вршила интерну ревизију 

Градске општине Сурчин.  

 

2.2. Интерна ревизија 

 

Корисници јавних средстава успостављају интерну ревизију. За успостављање и 

обезбеђивање услова за адекватно функционисање интерне ревизије одговоран је руководилац 

корисника јавних средстава. Интерна ревизија је организационо независна од делатности коју 

ревидира, није део ни једног пословног процеса, односно организационог дела организације, 

функционално је независна, а у свом раду је непосредно одговорна руководиоцу корисника 

јавних средстава. Заједнички критеријуми за организовање, стандарди и методолошка 

упутства за поступање и извештавање интерне ревизије и ближе уређење послова интерне 

ревизије код корисника јавних средстава прописани су Правилником о заједничким 

критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и 

извештавање интерне ревизије у јавном сектору.  

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Управи градске општине, 

општинском правобранилаштву градске општине и посебним организационим јединицама 

градске општине Сурчин, у посебној организационој јединици Интерна ревизија 

систематизовано је радно место интерни ревизор. Радно место интерног ревизора није 

попуњено. 

3. Завршни рачун  

3.1. Извештај о извршењу буџета – Образац 5 

 

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

мањак новчаних прилива у износу од 20.086 хиљада динара, као разлика између укупних 

прихода и примања у износу од 656.317 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу 

од 676.403 хиљада динара. Ова разлика приказана је по нивоима финансирања у следећим 

табелама: 

 
Табела бр. 1: Структура прихода и примања                                                                                     у хиљадама динара 

Екон. 

клас. 
Приходи и примања 

План из 

буџета 

Укупно 

(5 до 9) 
Република Град ООСО Донације Остало 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

700000 Текући приходи 644.214 656.317 15.719 639.624 0 917 57 

710000 Порези 606.006 605.147   605.147       

730000 Донације, помоћи и трансфери 21.387 21.423 15.719 5.704       

740000 Други приходи 15.821 28.433   27.459   917  57  

770000 
Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода 
1.000 1.314   1.314       

 
24 „Службени лист града Београда“, број 37/14 
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Екон. 

клас. 
Приходи и примања 

План из 

буџета 

Укупно 

(5 до 9) 
Република Град ООСО Донације Остало 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

800000 
Примања од продаје 

нефинансијске имовине 
              

900000 
Примања од зад. и прод. 
финансијске имовине 

              

  
Укупно приходи и примања 

(7+8+9) 
644.214 656.317 15.719 639.624 0 917 57 

 

 
Графикон број 1 – Структура планираних и остварених прихода и примања 

 

Табела бр. 2: Структура расхода и издатака                                                                                       у хиљадама динара 
Екон. 

клас. 
Расходи и издаци 

Апропр. 

из буџета 

Укупно 

(5 до 9) 
Република Град ООСО Донације Остало 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

400000 Текући расходи 735.196 531.414 2.384 431.561   221 97.248 

410000 Расходи за запослене 197.937 161.256   161.256       

420000 Коришћење услуга и роба 346.239 234.167 745 203.185   221 30.016 

440000 
Отплата камата и пратећи 

трошкови задуживања 
1.262 1.083   1.083       

450000 Субвенције 8.378 8.378   8.378       

460000 
Донације, дотације и 
трансфери 

61.570 37.526   15.361     22.165 

470000 
Социјално осигурање и 

социјална заштита 
28.416 13.910 1.639 8.501     3.770 

480000 Остали расходи 91.394 75.094   33.797     41.297 

500000 Издаци за нефин. имовину 382.197 144.883   9.176     135.707 

510000 Основна средства 374.697 144.883   9.176     135.707 

540000 Природна имовина 7.500             

600000 
Издаци за отплату 
главница и набавку фин. 

имовине 

50 50         50 

620000 
Набавка финансијске 

опреме 
50 50         50 

  
Укупни расходи и издаци 

(4+5+6) 
1.117.443 676.347 2.384 440.737   221 233.005 

  

Текући приходи и 

примања од продаје 
нефин. имовине 

644.214 656.317 15.719 639.624   917 57 

  
Текући расходи и издаци 

за нефин. имовину  
1.117.393 676.353 2.384 440.793   221 232.955 

  
Вишак прихода и примања 
– буџетски суфицит 

              

  
Мањак прихода и примања 

– буџетски дефицит 
473.179 20.036         232.896 
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Екон. 

клас. 
Расходи и издаци 

Апропр. 

из буџета 

Укупно 

(5 до 9) 
Република Град ООСО Донације Остало 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

900000 
Примања од зад. и прод. 

финансијске имовине 
              

600000 
Издаци за отплату 
главница и набавку фин. 

имовине 

50 50         50 

  Вишак примања               

  Мањак примања  50 50         50 

  Вишак новчаних прилива     13.335 198.887   696   

  Мањак новчаних прилива 473.229 20.086         232.948 

 

 
Графикон број 2 – Структура извршених расхода и издатака 

 

Ревизијом консолидованих финансијских извештаја утврдили смо следеће 

неправилности:  

• Туристичка организација, у колони 4 Обрасца 5 – Извештај о извршењу буџета није унела 

податке о планираним приходима и примањима, расходима и издацима у висини текуће 

апропријације, што није у складу са чланом 10. став 2 Правилника о начину припреме, 

састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, 

корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова.  

• У Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета Туристичке организације, мање су исказани 

расходи у укупном износу од 14 хиљада динара, и то: више су исказани расходи на групи 

конта 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених за износ од 43 хиљада динара, мање су 

исказани расходи на групи конта 421000 - Стални трошкови за износ од једне хиљада 

динара, мање су исказани расходи на групи конта 423000 – Услуге по уговору за износ од 

20 хиљада динара, мање су исказани расходи на групи конта 426000 - Материјал за износ 

од 36 хиљада динара. У Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода Туристичке организације 

услед мањег исказивања расхода, више је исказан финансијски резултат у износу од 14 

хиљада динара.. 

• У Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета Културног центра, више су исказани приходи 

на ОП 2066 група конта 733000 – Трансфери од других нивоа власти, за износ од 2.200 

хиљада динара уз истовремено мање исказане приходе на ОП 2104 група конта 791000 – 

Приходи из буџета, што није у складу са чланом 17. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству.  
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Ризик 

Уколико се у финансијске извештаје не унесу подаци о планираним приходима и 

примањима, расходима и издацима у висини текуће апропријације, постоји ризик да не буду 

исказани подаци о прекорачењу финансијског плана.  

Препорука број 4 

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да у Извештају о извршењу 

буџета унесу податке о планираним приходима и примањима, расходима и издацима у висини 

текуће апропријације и да у обрасцима завршних рачуна исказују податке и обрасце 

попуњавају у складу са прописима. 

Мере предузете у поступку ревизије 

У поступку консолидације директни корисник Општинска управа: унела је податке у 

Образац 5 - Извештај о извршењу буџета о планираним приходима и примањима и расходима 

и издацима који се односе на Туристичку организацију Сурчин; извршила је корекцију расхода 

Туристичке организације; и извршила је рекласификацију прихода Културног центра, те је овај 

износ исправно исказан на групи конта 791000. 

 

3.1.1. Приходи и примања  

 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2019. 

годину (други ребаланс)25, планирани су укупни приходи, примања и пренета неутрошена 

средства из ранијих година у износу од 1.121.828 хиљада динара. У Одлуци о завршном рачуну 

буџета градске општине Сурчин за 2019. годину, исказани су остварени укупни приходи, 

примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 1.133.931 хиљада 

динара. Пренета неутрошена средства исказана су у износу од 477.134 хиљада динара. 

У консолидованом Извештају о извршењу буџета градске општине Сурчин за 2019. 

годину (Образац 5) исказани су остварени приходи примања у износу од 656.317 хиљада 

динара. Структура планираних и остварених прихода дата је у наредној табели: 

 
Табела бр. 3: Планирани и остварени приходи и примања за 2019. годину                                   у хиљадама динара 

Економ. 

клас. 
ОПИС 

План 
средстава 

из буџета 

План 

из 

осталих 
извора 

Укупно 

планирано 

Остварено 

из буџета 

Остварено 

из 

осталих 
извора 

Укупно 

остварено 
8 х 100/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

700000 Текући приходи 621.605 22.608 644.213 633.920 22.397 656.317 101,88% 

711000 
Порези на доходак, добит и 

капиталне добитке 
176.687   176.687 174.980   174.980 99,03% 

713000 Порез на имовину 391.418   391.418 389.166   389.166 99,42% 

714000 Порези на добра и услуге 22.140   22.140 25.748   25.748 116,30% 

716000 Други порези 15.760   15.760 15.253   15.253 96,78% 

733000 
Трансфери од других нивоа 

власти  
  21.387 21.387   21.423 21.423 100,17% 

741000 Приходи од имовине 4.200   4.200 16.107   16.107 383,50% 

742000 
Приходи од продаје добара и 

услуга 
6.500 237 6.737 9.597 57 9.654 143,30% 

743000 
Новчане казне и одузета 

имовинска корист 
900   900 1.022   1.022 113,56% 

744000 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  984 984   917 917 93,19% 

745000 
Мешовити и неодређени 

приходи 
3.000   3.000 733   733 24,43% 

772000 

Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода из 

претходне године 

1000   1000 1314   1.314 131,40% 

Укупно текући приходи и примања: 
700000+800000+900000 

621.605 22.608 644.213 633.920 22.397 656.317 101,88% 

 
25 „Службени лист града Београда“, број 87/2019 
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Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и 

одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2019. години (у 

даљем тексту: Одлука о утврђивању обима средстава)26, утврђен је годишњи обим средстава 
за вршење поверених и других законом одређених послова града Београда и градских општина 

и расподела прихода између Града и градских општина. Према Одлуци о утврђивању обима 
средстава, Градској општини Сурчин распоређен је обим средстава за општу потрошњу у 

износу од 621.605 хиљада динара. 

Изменама Одлука о утврђивању обима средстава27 и Решењима Градоначелника (број 40-

3429/19-Г од 08.05.2019. године и број 40-8275/19-Г од 06.12.2019. године) мењао се годишњи 
обим средстава буџета градских општина и проценат распоређених прихода између градских 

општина и града. 

Одлуком о утврђивању обима средстава у 2019. години утврђени су приходи који у 

целини припадају градским општинама: порез на доходак грађана на приходе од 

пољопривреде и шумарства; локалне административне таксе остварене у пословима органа, 
организација и служби градске општине; самодопринос уведен за подручје градске општине; 

приход од камата на средства градских општина депонована код банака; приходи од продаје 
покретних ствари које користи градска општина и индиректни корисници њеног буџета; 

приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа 
општина; новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом 

скупштине градске општине, као и одузета имовинска корист у том поступку; новчане казне 
наплаћене од стране органа градских општина; приход по основу донација и трансфера 

градској општини; приходи које својом делатношћу остваре органи, организације и службе 

градске општине; накнада за коришћење природног лековитог фактора; накнада за коришћење 
минералних сировина и геотермалних ресурса; део добити јавног предузећа, чији је оснивач 

градска општина; меморандумске ставке за рефундацију расхода претходне године и други 
јавни приходи и примања у складу са законом и статутом. 

У Одлуци о утврђивању обима средстава утврђени су приходи који се остваре на 

подручју градске општине, а деле се између градске општине Сурчин и Града: приход од 

пореза на доходак грађана – на зараде; приход од пореза на имовину; приход од пореза на 
наслеђе и поклон; приход од локалних комуналних такси; приход од пореза на пренос 

апсолутних права; приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности; 
приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта; приход од накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта; приход од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности; 

приход од давања у закуп, односно коришћење непокретности на којима је носилац права 
својине Град Београд; приход од накнаде на супстанце које оштећују озонски омотач и накнаде 

од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложен отпад. 

Град Београд је Одлуком о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града 

Београда образовао Секретаријат за јавне приходе, који обавља послове који се односе на: 
утврђивање, контролу и наплату изворних јавних прихода буџета Града и буџета градских 

општина за које је надлежан, у складу са прописима и за процену тржишне вредности 
непокретности у складу са Законом о јавној својини, у поступцима принудне наплате пореског 

дуга, као и процену непокретности које су у својини града Београда. 

 

Порез на доходак, добит и капиталне добитке, група конта 711000  

Приходи по овом основу планирани су у износу од 176.687 хиљада динара, а остварени 

су у износу од 174.980 хиљадa динара, односно 99,03% у односу на план. 

 

 

 
26 „Службени лист града Београда“, број 118/2018 
27 „Сл. лист града Београда“, бр. 9/2019; 61/2019; 100/2019 
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Табела бр. 4: Порези на доходак и капиталне добитке                                                                      у хиљадама динара 

Ред. 

бр. 

Екон. 

клас. 
О П И С 

Приход 

буџета град. 
општине 

1 2 3 4 

1 711111 Порез на зараде 140.649 

2 711121 
Порез на приход од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по 

решењу Пореске управе 
287 

3 711122 
Порез на приход од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по 
решењу Пореске управе 

11.933 

4 711123 
Порез на приход од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу 

самоопорезивањем 
22.062 

5 711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 15 

6 711147 Порез на земљиште 34 

Укупно 174.980 

 

Порез на имовину, група конта 713000 

Утврђују се и наплаћују на основу Закона о порезима на имовину, Одлуке о висини стопе 

пореза на имовину Града Београда, Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање стопе 

пореза на имовину Града Београда и Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на 

територији Града Београда за утврђивање пореза на имовину. Приходи по овом основу 

остварени су у износу од 389.166 хиљада динара. 

  
Табела бр. 5: Порез на имовину                                                                                                           у хиљадама динара 

Ред. 

бр. 

Економ. 

клас. 
О П И С План  Остварење  

Проценат 

остварења  

1 2 3 4 5 6 

2 713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 48.121 47.659 99,04 

3 713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 86.297 83.349 96,58 

4 713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 3.500 4.623 132,09 

5 713421 
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске 

управе  250.094 250.130 100,01 

6 713423 
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и 
ваздухопловима, по решењу Пореске управе 3.406 3.405 99,97 

Укупно 391.419 389.166 99,42 

 

Порез на добра и услуге, група конта 714000 

Комуналне таксе наплаћују се на основу Одлуке о локалним комуналним таксама за 

територију града Београда28 и Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на 

територији града Београда29. Приходи од пореза на добра и услуге остварени су у износу од 

25.748 хиљада динара.  

 
Табела бр. 6: Порез на добра и услуге                                                                                                 у хиљадама динара 

Ред. 

бр. 

Економ. 

Клас- 
О П И С План Остварење 

Проценат 

остварења  

1 2 3 4 5 6 

1 714431 
КТ за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање 

фирме ван пословног простора  
200 136 67,84 

2 714513 КТ за држање моторних друмских и прикључних возила 19.500 20.053 102,84 

3 714565 Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе  400 411 102,75 

4 714566 
Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и 

за потребе других лица  
1.800 4.940 274,44 

5 714571 КТ за држање кућних и егзотичних животиња 160 152 94,84 

6 714575 КТ за држање и коришћење чамаца и сплавова на води 10 1 4,42 

7 714576 КТ за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води 70 55 79,55 

Укупно 22.140 25.748 116,30 

 

Други порези, група конта 716000 

На овој групи конта планирани су приходи у износу од 15.760 хиљада динара, а остварени 

 
28 „Сл.лист града Београда“, бр. 50/2014, 96/2014, ... 8/2017 - испр. и 8/2018 
29 „Сл.лист града Београда“, број 118/2018 
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у износу од 15.253 хиљада динара (остварење 96,79% у односу на план) и у целости се односе 

на комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору. 

Трансфери од других нивоа власти, група конта 733000 

Трансфери су остварени у износу од 21.423 хиљада динара и то:  

а) Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина (733152) остварени 

су у износу од 1.923 хиљада динара. Комесаријат за избегла и расељена лица трансферисао је 

средства на уплатни рачун јавних прихода у износу од 1.074 хиљада динара по решењима за 

исплату једнократних помоћи због лошег материјалног стања и за покриће трошкова сахране 

избеглих и расељених лица и за помоћ у прибављању огрева социјално угроженим избеглим и 

расељеним породицама. На наменски буџетски подрачун УП ГО Сурчин - грант - пакети 

грађевинског материјала, Комесаријат за избегла и расељена лица трансферисао је средства у 

износу од 849 хиљада динара за доделу грађевинског материјала избеглицама. 

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

(733154) остварени су у износу од 13.050 хиљада динара. Комесаријат за избеглице и миграције 

Републике Србије пренео је средства по основу закључених уговора о сарадњи на реализацији 

помоћи ради побољшања услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, 

кроз доделу грађевинског материјала за започету изградњу непокретности, доделу помоћи при 

куповини сеоских кућа са окућницом за интерно расељена лица и за избегла лица и доделу 

средстава за економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности  

в) Текући трансфери градова у корист нивоа општина (733157) остварени су у износу од 

5.282 хиљада динара. Град Београд је у 2019. години извршио пренос средстава Градској 

општини Сурчин за: покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења 

брака у износу од 82 хиљада динара; за учешће у финансирању реализације пројекта 

„Бојчинско културно лето“ и „Шумска смотра позоришта за децу“, у износу од 2.200 хиљада 

динара; и за спровођење програма Безбедности саобраћаја на територији Градске општине 

Сурчин у износу од 3.000 хиљада динара.  

Приходи од имовине, група конта 741000 

Приходи по овом основу остварени су у износу од 16.107 хиљада динара. На основу 

Одлуке о утврђивању обима средстава за 2019. годину, приходи од имовине који се остваре на 

подручју Градске општине Сурчин, у целини припадају овој градској општини. 

 
Табела бр. 7: Приходи од имовине                                                                                                      у хиљадама динара 

Ред. 

бр. 

Економ. 

класификација 
О П И С План Остварење 

Проценат 

остварења % 

1 2 3 4 5 6 

1 741511 Накнада за коришћење минералних сировина  3.000 15.415 513,84 

2 741531 
КТ за коришћење простора на јавним површинама или 

испред пословног простора у пословне сврхе 
200 155 77,69 

3 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта  1.000 530 53,04 

4 741535 КТ за заузеће јавне површине грађевинским материјалом    6   

5 Укупно 4.200 16.107 383,5 

 

Накнада за коришћење минералних сировина наплаћује се према члану 26. Закона о 

накнадама за коришћење јавних добара30 и дели се између Републике и града Београда у односу 

60:40, а део који припада граду Београду припада у целости Градској општини Сурчин. 

Приходи од продаје добара и услуга, група конта 742000 

Приходи по овом основу остварени су у износу од 9.597 хиљада динара. На основу 

Одлуке о утврђивању обима средстава за 2019. годину, приход од давања у закуп односно на 

коришћење непокретности у државној својини, које користе градска општина и индиректни 

корисници њеног буџета и општинске административне таксе, у целини припада Градској 

општини Сурчин 

 
30 „Сл. гласник РС“, број 29/2018,49/2019 и 86/2019- усклађени дин. износи 
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Табела бр. 8: Приходи од продаје добара и услуга                                                                            у хиљадама динара 
Ред. 
бр. 

Економ. 
клас. 

О П И С План Остварење 
Проценат 
остварења  

1 2 3 4 5 6 

1 742152 
Приход од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној 

својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 
2.200 6.063 275,61 

2 742251 Општинске административне таксе 2.300 952 41,38 

3 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта  2.000 2.582 129,11 

4 Укупно: 6.500 9.597 147,65 

 

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

својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета (742152). 

Градска општина Сурчин остварила је приход по овом основу у износу од 6.063 хиљада 

динара и то: приход од давања у закуп пословног простора у износу од 3.210 хиљада динара и 

приход од давања у закуп објеката који су одлуком општинског већа додељени на управљање 

Туристичкој организацији Сурчин у износу од 2.853 хиљада динара. 

Градска општина Сурчин донела је Одлуку о давању пословног простора у закуп31 (у 

даљем тексту Одлука) којом је утврдила начин, услове и поступак давања у закуп пословних 

просторија. Одлуком о давању пословног простора у закуп утврђен је пословни простор који 

градска општина Сурчин преузима од ЈП „Сурчин“. (Шире објашњено у делу 3.3.2. Актива) 

Одлуком о утврђивању закупнине за пословни простор на коме је носилац права 

коришћења Градска општина Сурчин број I-01-06-122/2014 од 18.08.2014. године и Одлуком о 

измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме је носилац права 

коришћења Градска општина Сурчин број I-01-06-257/2016 од 05.09.2016. године, утврђена је 

закупнина пословног простора Градске општине Сурчин, по зонама и делатностима у 

динарима по m² месечно. 

На дан 31.12.2019. године градска општина има 16 јединица пословног простора који је 

дат у закуп укупне површине 674,88m². Према образложењу начелника Одељења за имовинско 

правне послове Градске општине Сурчин (број IV-04-463-07-3/2020-2 од 21.02.2020. године), 

са једним закупцем је закључен уговор у 2019. години после спроведеног поступка 

прикупљања писмених понуда на период од пет година, а 15 уговора је продужено 2016. године 

на период од пет година, без спроведеног конкурса, у складу са чланом 16. став 1 тачка 8. и 

чланом 24. став 2. Одлуке о давању пословног простора у закуп. 

Туристичка организација. Одлуком Већа Градске општине Сурчин број III-01-06-90-

147/2019 од 16.05.2019. године, овлашћена је Туристичка организација Сурчин да у име 

градске општине и за њен рачун врши и предузима правне радње и остале послове, који се 

односе на обављање привредне делатности у циљу промовисања туризма на територији 

градске општине. Овлашћење се односи на имовину којом управља градска општина и то: 

Наутичко село „Бисер“ у Бољевцима, бунгалови у Бојчинској шуми у Прогару и рибњак 

„Бечменска бара“. Приход се остварује издавањем смештајних капацитета и дозвола за 

спортско - комерцијални риболов. Ови приходи су остварени у износу од 2.853 хиљада динара 

и то: за издавање дозвола за пецање у износу од 1.585 хиљада динара, за издавање смештајних 

капацитета у Наутичком селу „Бисер“ у износу од 779 хиљада динара и за „Бојчинске брвнаре“ 

у износу од 358 хиљада динара. 

Туристичка организација је издавала рачуне без фискалног исечка на основу Ценовника 

број 147/2019 од 20.05.2019. године, који је донео Управни одбор Туристичке организације, а 

на који је Веће Градске општине Сурчин, дало сагласност Решењем број III 01-06-90-167/2019 

од 29.05.2019. године. Уплата прихода врши се на евиденциони рачун број 840-31243845-81, 

који је отворен код Управе трезора, на основу Одлуке председника Градске општине Сурчин 

број II-01-04-162/2019 од 10.05.2019. године. Средства са овог подрачуна се преносе на 

уплатни рачун прихода 742152.  

 
31 „Службени лист града Београда“, број 81/2016 
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Приходи од општинских административних такси, конто 742251. Приходи од 

општинских административних такси планирани су у износу од 2.300 хиљада динара, а 

остварени у износу од 952 хиљада динара, што је 41.38%. Основ за наплату ових прихода је 

Одлука о локалним административним таксама32 и наплаћују се приликом издавања 

документације из области урбанизма и из делокруга послова опште управе. 

Приходи од новчаних казни и одузета имовинска корист, група конта 743000  

Приходи по овом основу планирани су у износу од 900 хиљада динара, а остварени су 

у износу од 1.022 хиљада динара, односно 113,56% у односу на план. 

Приход од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје 

прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку 

(конто 743351) остварен је у износу од 42 хиљада динара. 

Приход од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа 

општина (конто 743353) остварен је у износу од 980 хиљада динара.  

Добровољни трансфери од физичких и правних лица, група конта 744000 

Приходи по овом основу планирани су у износу од 984 хиљада динара, а остварени су 

у износу од 917 хиљадa динара, односно 93,20% у односу на план. Приходи су остварени у 

износу од 119 хиљада динара на рачуну буџета, 85 хиљада динара на наменским подрачунима 

и 713 хиљада динара је преузето из финансијских извештаја индиректног корисника Културни 

центар.  

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 

општина, конто 744151. На подрачуну за гасификацију остварен је приход у износу од 65 

хиљада динара а на подрачуну за канализацију приход у износу од 20 хиљада динара. На овом 

конту се планирају и остварују приходи по основу закључених уговора са физичким и правним 

лицима за учешће у заједничкој изградњи гасоводне и канализационе мреже. Уговори су 

закључени 2006. године, када су у циљу прикупљања средстава, код Управе за трезор отворени 

наменски подрачуни за подршку за гасификацију и за подршку за канализацију. Градска 

општина Сурчин укинула је у 2019. години наменски буџетски подрачун за изградњу 

позоришта у Сурчину и пренела средства у износу од 119 хиљада динара са овог подрачуна на 

рачун извршења буџета. 

Мешовити и неодређени приходи, група конта 745000  

Приходи по овом основу планирани су у износу од 3.000 хиљада динара, а остварени су 

у износу од 733 хиљада динара, односно 24,42% у односу на план. 
 

Табела бр. 9: Мешовити и неодређени приходи                                                                                у хиљадама динара 
Ред. 

бр. 

Економ. 

класификација 
О П И С План Остварење 

Проценат 

остварења % 

1 2 3 4 5 6 

1 745151 Остали приходи у корист нивоа општина 500 588 117,62 

2 745153 Део добити јавних предузећа у корист нивоа општина 2.500 144 5,78 

Укупно: 3.000 733 24,42 

 

Остали приходи у корист нивоа општина, конто 745151 

Приходи по овом основу остварени су у износу од 588 хиљада динара и најзначајнији су: 

а) средства од рефундације трошкова од Секретаријата за опште послове за део плате радника 

на писарници, који ради за потребе Локалне пореске администрације у износу од 243 хиљада 

динара; в) повраћај неискоришћених средстава невладиних организација добијених по 

конкурсу, а на основу извештаја о правдању средстава у износу од 109 хиљада динара. 

Део добити јавних предузећа у корист нивоа општина, конто 745153 

Приходи по овом основу остварени су у износу од 144 хиљада динара. Одлуком о 

изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2019. годину33, јавна 

 
32 „Сл. лист града Београда“, број 50/2014, 77/2014, 17/2015, 61/2015, 96/2016, 67/2017 и 85/2018 
33 Број I-01-06-00-265/2019 од 07. новембра 2019. године 
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предузећа и други облици организовања чији је оснивач градска општина Сурчин, дужни су да 

најкасније до 30. новембра 2019. године, део од 5% добити по завршном рачуну за 2018. 

годину, уплате у буџет градске општине Сурчин. Истом Одлуком је уређено, да изузетно јавно 

предузеће неће уплатити добит оснивачу, ако на образложени предлог јавног предузећа о 

употреби дела добити који треба да се врати у буџет, оснивач да сагласност. 

 
Табела бр. 10: Део добити јавних предузећа у корист нивоа општина                                               у хиљадама динара 

Ред. 
број 

Назив јавног предузећа 
Остварена добит 
у 2018. години 

Износ добити за уплату у 
буџет градске општине 

Уплаћен износ добити 
у 2019. години 

1 ЈП Сурчин 16.662 833 0 

2 ЈП Сурчин гас 828 41 41 

3 ЈП кабловска дистрибуција 2.062 103 103 

4 ЈП спорт и рекреација 1.700 85 0 

ЈП Сурчин - гас уплатило је део добити оснивачу у износу од 41 хиљада динара, на основу 

добијене сагласности Скупштине Градске општине Сурчин на Одлуку о расподели добити ЈП 
Сурчин - гас број I – 01-06-00-320/19 од 03. децембра 2019. године. 

ЈП Кабловска дистрибуција Сурчин уплатило је нето добит у износу од 103 хиљада 

динара, на основу добијене сагласности Скупштине Градске општине Сурчин на Одлуку о 

расподели добити број I – 01-06-00-318/19 од 03. децембра 2019. године. 

Скупштина Градске општине Сурчин дала је сагласност на Одлуку о расподели добити 

ЈП за обављање послова из области спорта и рекреације број I – 01-06-00-315/19 од 03. 
децембра 2019. године, којом се нето добит у износу од 1.700 хиљада динара користи за 

одржавање текуће ликвидности предузећа и измиривање пореских обавеза и ослобађа се 
плаћања дела од 5% добити у буџет оснивача по завршном рачуну за 2018. годину у износу од 

85 хиљада динара.  

Скупштина Градске општине Сурчин дала је сагласност на Одлуку о расподели добити 

ЈП Сурчин број I-01-06-00-312/19 од 03. децембра 2019. године, којом се 5% нето добити у 
износу од 833 хиљада динара користи за куповину камиона. 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године, група конта 

772000 

Приходи по овом основу планирани су у износу од 1.000 хиљада динара, а остварени су 

у износу од 1.314 хиљадa динара, односно 131,38% у односу на план. 

Најзначајнији приходи остварени по овом основу су: а) 520 хиљада динара на име 

рефундације за породиљско боловање и боловање преко 30 дана из претходне године за месец 

октобар, новембар, децембар 2018. године; в) 687 хиљада динара на име рефундације 
комуналних трошкова из ранијих година од корисника пословних просторија и то: 144 хиљада 

динара за рефундацију трошкова од закупаца пословног простора који су по захтевима за 
рефундацију трошкова из претходне и ранијих година извршили уплате; и 543 хиљада динара 

за рефундацију трошкова од корисника пословног простора који не плаћају закуп, већ само 

рефундирају трошкове комуналних услуга (ЈП Сурчин гас, ЈП Кабловска дистрибуција, ЈП за 
спорт и рекреацију, Културни центар Сурчин, Републички геодетски завод, Републички завод 

за здравствено осигурање, Управа јавних прихода, Национална служба за запошљавање, 
Пореска управа); 

Приходи индиректних корисника буџетских средстава из других извора 

Културни центар Сурчин. У 2019. години остварен је приход из осталих извора 

финансирања у износу од 4.137 хиљада динара.  

 
Табела бр 11: Структура осталих прихода индиректних буџетских корисника у 2019. години    у хиљадама динара 

Конто 733100 741400 742100 742300 743100 744100 745100 771100 Укупно 

Културни 

центар Сурчин 
3.367     57   713     4.137 
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Текући трансфери градова у корист нивоа општина (733157). На овом конту остварен 

је приход у износу од 2.622 хиљада динара. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је следеће: 

• Приход у износу од 2.200 хиљада динара, за реализацију пројеката: „Бојчинско културно 

лето“ и „Шумска смотра позоришта за децу“, који су на основу уговора са Градском 

управом града Београда, Секретаријат за културу, уплаћени на уплатни рачун јавних 

прихода, а које је градска општина Сурчин трансферисала, Културни центар је неправилно 

евидентирао на групи конта 733000 – Трансфери од других нивоа власти, уместо на групи 

конта 791000 – Приходи из буџета, што није у складу са чланом 17. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 9. 

Уредбе о буџетском рачуноводству. У поступку консолидације градска општина је 

искључила износ са групе конта 733000 – Трансфери од других нивоа власти који је исказан 

у завршном рачуну Културног центра Сурчин. 

• Приходи, за реализацију пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора, у 

износу од 422 хиљада динара уплаћени су из буџета Града, Секретаријат за спорт и 

омладину, директно на подрачун буџетских средстава Културног центра, уместо на 

прописан уплатни рачун јавних прихода, што је супротно члану 49. Закона о буџетском 

систему и члану 3. Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних 

прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују 

додатним активностима, конто 742372. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету 

Градске општине Сурчин за 2019. годину планирани су сопствени приходи индиректног 

корисника Културни центар у износу од 237 хиљада динара а остварени у износу од 57 хиљада 

динарa, односно 24,05 % у односу на план. 

Ризик 

Уколико се не обезбеди да се текући трансфери градова у корист нивоа општина уплаћују 

на прописане уплатне рачуне јавних прихода постоји ризик да се неће остварити адекватан 

степен контроле прихода, те да ће новчана средства бити утрошена за непланиране сврхе. 

Уколико се приходи евидентирају на неправилној економској класификацији постоји 

ризик од нетачног исказивања и нетачног извештавања о износима извршених прихода. 

Препорука број 5 

Препоручујемо одговорним лицима Културног центра да приходе за реализацију 

пројеката од јавног интереса уплаћују на уплатни рачун јавних прихода и да приходе 

евидентирају на одговарајућим економским класификацијама у складу са Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 

3.1.2. Текући расходи 

 

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

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

субвенције; донације, дотације и трансфере; социјално осигурање и социјалну заштиту; остале 

расходе и административне трансфере из буџета, од директних корисника буџетских средстава 

према индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом нивоу 

и средства резерве. 
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Графикон бр. 3: Структура извршених расхода 

 

3.1.2.1. Плате, додаци и накнаде запослених, група 411000 

 

Група конта 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених садржи аналитичка конта на 

којима се књиже плате, додаци и накнаде стално запослених, плате приправника, плате 

привремено запослених, плате по основу судских пресуда, накнаде штете запослених и остале 

исплате зарада за специјалне задатке или пројекте.  

 
Табела бр. 12: Плате, додаци и накнаде запослених                                     у хиљадама динара 

Ред.бр. Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
7=6/4 8=6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина ГО Сурчин 1.770 1.770 1.743 1.743 100 100 

2 Председник и Веће ГО Сурчин 29.100 29.100 28.907 28.907 99 100 

3 Општинска управа 104.107 104.094 78.080 78.080 75 100 

4 Културни центар Сурчин 9.473 9.473 9.056 9.056 96 100 

5 Туристичка организација ГО Сурчин 6.270 6.270 6.211 6.211 99 100 

6 Општинско првобранилаштво 2.300 2.313 2.310 2.310 100 100 

7 Укупно све организационе јединице 153.020 153.020 126.307 126.307 83 100 

8 Укупно Градска општина 153.020 153.020 126.307 126.307 83 100 

 

Плате, додаци и накнаде изабраних и постављених лица и запослених у јединицама 

локалне самоуправе, уређени су Законом о платама у државним органима и јавним службама34. 

Коефицијенти за обрачун и исплату плата утврђени су чланом 9. Закона о платама у државним 

органима и јавним службама, чланом 2. и 4. – основни коефицијенти, и чланом 5. – увећања 

коефицијента, Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и 

постављених лица и запослених у државним органима 35.  

Градска општина Сурчин је исплату плата и накнада запосленима уредила: 

- Правилником о звањима, занимањима и платама запослених у Управи градске општине 

Сурчин;36  

- Правилником о накнадама и осталим личним примањима запослених у Управи градске 

општине Сурчин;37 

 
34 „Сл. гласник РС“, бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, ..., 95/2018 – др. закон и 86/2019 - др. закон) 
35 „Сл. гласник РС“, бр. 44/2008 - пречишћен текст, 2/2012, ...95/2018 – др. закон и 86/2019 - др. закон) 
36 Број: IV-01-012-61/2014 од 15.10.2014. године, 
37 Број: VI-01-012-30/13 од 24.06.2013. године, Број: VI-01-012-11/14 од 05.03.2014. године и Број: VI-01-012-70/14 од 

16.12.2014. године, 
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- Обједињеним правилником о платама, накнадама и другим примањима службеника и 

намештеника у Управи градске општине, Општинском правобранилаштву градске општине и 

посебним организационим јединицама градске општине Сурчин;38  

- Одлуком о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела 

Скупштине и других органа градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и 

постављених лица у органима градске општине Сурчин.39  

Приликом обрачуна и исплате плата за изабрана и постављена лица и запослене у 

јединицама локалне самоуправе, примењују се основице утврђене Закључком Владе Републике 

Србије 05 Број 121 - 163/2019 од 16.01.2019. године - почевши од обрачуна и исплате плате за 

месец јануар 2019. године и Број 121 - 10654/2019 од 24.10.2019. године - почевши од обрачуна 

и исплате плате за месец новембар 2019. године. 

Плате, додаци и накнаде запослених у установама културе уређени су Законом о платама 

у државним органима и јавним службама. Коефицијенти за обрачун и исплату плата у култури 

утврђени су чланом 2. тачка 7. – основни коефицијенти и чланом 3. тачка 6. – увећања 

коефицијента Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 

службама.40 Приликом обрачуна и исплате плата за установе културе на локалном нивоу 

примењују се основице утврђене Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 121-164/2019 од 

16. јануара 2019. године - почевши од обрaчунa и исплaте плaте зa месец јануар 2019. године и 

Број: 121-10648/2019 од 24. октобра 2019. године - почевши од обрaчунa и исплaте плaте зa 

месец новембар 2019. године.  

Културни центар Сурчин је исплату плата и накнада запосленима уредио: 

- Правилником о организацији и систематизацији послова „Културни центар Сурчин;41  

- Правилником о раду.42 

Плате (зараде), додаци и накнаде запослених у јавним службама које су основане за 

делатност туризма уређени су Законом о раду43, односно актима донетим у складу са законом. 

У Туристичкој организацији Градске општине Сурчин, коефицијенти за обрачун и исплату 

плата утврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова у Туристичкој 

организацији Градске општине Сурчин Број: 11/2019 од 14.03.2019. године. Приликом 

обрачуна и исплате плата за јавне службе на локалном нивоу примењују се основице утврђене 

Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 121-164/2019 од 16. јануара 2019. године - 

почевши од обрaчунa и исплaте плaте зa месец јануар 2019. године и 05 Број: 121-10648/2019 

од 24. октобра 2019. године - почевши од обрaчунa и исплaте плaте зa месец новембар 2019. 

године. 

Приликом обрачуна и исплате плата и других сталних примања примењује се Закон о 

привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 

сталних примања код корисника јавних средстава44. 

Градска општинa Сурчин је на овој групи конта извршила расходе за плате, додатке и 

накнаде запослених у износу од 126.307 хиљада динара, од планираних 153.020 хиљадa динара. 

1) Скупштина 

Са ове позиције извршени су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 

1.743 хиљада динара, од планираних 1.770 хиљадa динара, и то за секретара Скупштине.  

2) Председник и Веће 

Са ове позиције извршени су расходи за плате, додатке и накнаде 16 запослених у износу 

 
38 Број: IV-01-110-00-2/2019 од 20.02.2019. године и Број: IV-01-110-00-9/2019 од 24.06.2019. године; 
39 Број: I-01-06-251/2016 05.09.2016. године и Број: I-01-06-406/16 30.12.2016. године. 
40 „Сл. гласник РС“, бр. 44/2001, 15/2002 ... 58/2014, 113/2017 - др. закон , 95/2018 – др. закон и 86/2019 - др. закон) 
41 Бр. 42/15 од 17.12.2015. године и Бр. 488/17 од 27.09.2017. године 
42 Бр. 40/15 од 17.12.2015. године 
43 „Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, ..., 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење 
44 „Сл. гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018 
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од 28.907 хиљада динара, од планираних 29.100 хиљада динара, и то: председника општине; 

заменика председника; три помоћника председника; 11 чланова Већа који су на сталном раду 

у току 2019. године. 

3) Управа Градске општине 

Са ове позиције извршени су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 

78.080 хиљада динара, од планираних 104.094 хиљада динара и то за 82 – 85 лица у зависности 

од месеца у току 2019. године. Приликом обрачуна и исплате плате за месец октобар 2019. 

године, са ове позиције исплаћена је накнада штете за изгубљену зараду по судској пресуди, 

једној запосленој којој је радни однос престао супротно прописима, у износу од 955 хиљада 

динара.  

4) Правобранилаштво 

Са ове позиције извршени су расходи за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 

2.310 хиљада динара, од планираних 2.313 хиљада динара, и то за једно до два лица 

(Општинског правобраниоца и административног радника) у зависности од месеца у току 

2019. године. 

5) Културни центар Сурчин 

Са ове позиције извршени су расходи за плате, додатке и накнаде 11 запослених у износу 

од 9.056 хиљада динара, од планираних 9.473 хиљада динара. 

6) Туристичка организација Градске општине Сурчин 

Са ове позиције извршени су расходи за плате, додатке и накнаде шест запослених у 

износу од 6.211 хиљадa динара, од планираних 6.270 хиљада динара.  

Расходи за плате, додатке и накнаде запослених на разделу Скупштина, Председник и 

веће, Управа Градске општине, Правобранилаштво, Културни центар Сурчин и Туристичка 

организација су правилно евидентирани и исказани.  

 

3.1.2.2. Социјални доприноси на терет послодавца, група 412000 

 

Група конта 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца, садржи синтетичка 

конта на којима се књиже доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено 

осигурање и осигурање за случај незапослености. 

 
Табела бр. 13: Социјални доприноси на терет послодавца                                                  у хиљадама динара 

Ред.бр. Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

7=6/4 8=6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина ГО Сурчин 303 303 299 299 99 100 

2 Председник и Веће ГО Сурчин 4.991 4.991 4.958 4.958 99 100 

3 Општинска управа 18.328 18.325 13.391 13.391 73 100 

4 Културни центар Сурчин 1.642 1.642 1.553 1.553 95 100 

5 Туристичка организација ГО Сурчин 1.503 1.503 1.072 1.072 71 100 

6 Општинско првобранилаштво 395 398 396 396 99 100 

7 Укупно све организационе јединице 27.162 27.162 21.669 21.669 80 100 

8 Укупно Градска општина 27.162 27.162 21.669 21.669 80 100 

 

Градска општинa Сурчин је на овој групи конта извршила расходе за социјалне 

доприносе на терет послодавца, у износу од 21.669 хиљада динара, од планираних 27.162 

хиљада динара. 

Расходи за социјалне доприносе на терет послодавца на разделу Скупштина, 

Председник и веће, Управа Градске општине, Правобранилаштво, Културни центар Сурчин и 

Туристичка организација су правилно евидентирани и исказани.  
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3.1.2.3. Накнаде у натури 413000 

 

Група конта 413000 – Накнаде у натури, садржи аналитичка конта на којима се књиже 

накнаде у натури, обезбеђивање стамбеног простора запосленима, дуготрајна роба, роба и 

услуге које обезбеђује послодавац, превоз на посао и са посла (маркица), паркирање, дечији 

вртић који плаћа послодавац и износ разлике између редовне и снижене каматне стопе код 

давања кредита запосленима.  

 
Табела бр. 14: Накнаде у натури                                                                               у хиљадама динара 

Ред.бр. Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

7=6/4 8=6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 3.600 3.600 3.518 3.518 98 100 

2 Укупно све организационе јединице 3.600 3.600 3.518 3.518 98 100 

3 Укупно Градска општина 5.135 5.289 5.034 5.034 95 100 

 

Градска општина Сурчин је на овој групи конта извршила расходе за накнаде у натури, у 

износу од 5.034 хиљада динара, од планираних 5.289 хиљада динара. 

Код директних корисника, на овој групи конта евидентирани су расходи за поклоне за 

децу запослених и превоз на посао и са посла запослених.  

1) Управа Градске општине 

На овој групи конта евидентирани су расходи за накнаде у натури у износу од 3.518 

хиљада динара, од планираних 3.600 хиљада динара, и то поклони за децу запослених у износу 

од 582 хиљада динара и превоз на посао и са посла (маркица) у износу од 2.936 хиљада динара. 

Поклони за децу запослених, конто 413142. На овом конту евидентирани су расходи у 

укупном износу од 582 хиљада динара.  

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да Управа 

Градске општине Сурчин је евидентирала аванс, за набавку новогодишњих поклона деци, у 

износу од најмање 94 хиљада динара, на основу предрачуна број 9830137345 од 24.12.2019. 

године добављача D WAY д.о.о Добановци, задужењем синтетичког конта 235100 – Обавезе 

по основу нето накнада у натури, уместо синтетичком конту 123200 - Дати аванси, депозити и 

кауције и одобрењем синтетичког конта 291200 – Разграничени плаћени расходи и издаци, што 

није у складу са чланом 11. и 12. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем и чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству. С 

обзиром да је роба примљена 27.12.2019. године, по фактури-отпремници број 9830139933, 

овакво евидентирање није утицало на билансне позиције у Билансу стања.  

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да евидентирају авансе, за 

набавку новогодишњих поклона деци запослених и затварање аванса након добијања рачуна 

добављача. 

Превоз на посао и са посла (маркица), конто 413151. На овом конту евидентирани су 

расходи у износу од 2.936 хиљада динара.  

Расходи за превоз на посао и са посла на разделу Управа Градске општине, су правилно 

евидентирани и исказани.  

 

3.1.2.4. Социјална давања запосленима, група 414000 

 

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

књиже исплате накнада које иду 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. 
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Табела бр. 15: Социјална давања запосленима                                                  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 9.600 9.600 6.983 6.983 70 100 

2 Културни центар Сурчин 600 540 522 522 100 100 

3 Туристичка организација ГО Сурчин 450 450 300 300 70 100 

4 Укупно све организационе јединице 10.653 10.594 7.810 7.811 70 100 

5 Укупно Градска општина 12.230 12.170 7.951 7.951 70 100 

 

Градска општина Сурчин је на овој групи конта извршила расходе за социјална давања 

запосленима, у износу од 7.951 хиљада динара, од планираних 12.170 хиљада динара. 

1) Управа Градске општине 

На овој групи конта, евидентирани су расходи за социјална давања запосленима у износу 

од 6.983 хиљада динара, од планираних 9.600 хиљада динара, и то: боловање преко 30 дана 585 

хиљада динара; отпремнина приликом одласка у пензију 319 хиљада динара; отпремнина у 

случају отпуштања с посла 1.063 хиљада динара; помоћ у случају смрти запосленог или члана 

уже породице 80 хиљада динара; помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже 

породице 563 хиљада динара и остале помоћи запосленим радницима 4.373 хиљада динара. 

Боловање преко 30 дана, конто 414121. Извршени су расходи у износу од 585 хиљада 

динара.  

Отпремнина приликом одласка у пензију, конто 414311. Извршени су расходи у износу 

од 319 хиљада динара.  

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, конто 414411. 

Извршени су расходи у износу од 563 хиљада динара.  

Остале помоћи запосленим радницима, конто 414419. Извршени расходи у износу од 

4.373 хиљада динара, између осталог, обухватају расходе за исплаћену помоћ ради побољшања 

материјалног положаја 85 запослених, у месецу децембру 2019. године, у износу од 4.155 

хиљада динара. 

2) Културни центар Сурчин 

На овој групи конта, евидентирани су расходи за социјална давања запосленима у износу 

од 522 хиљада динара од планираних 540 хиљада динара. 

 Остале помоћи запосленим радницима, конто 414419. Извршени расходи у износу од 522 

хиљада динара односе се на исплаћену солидарну помоћ ради побољшања материјалног 

положаја за 10 запослених.  

3) Туристичка организација Градске општине Сурчин 

На овој групи конта, евидентирани су расходи за социјална давања запосленима у износу 

од 300 хиљада динара од планираних 450 хиљада динара. 

Остале помоћи запосленим радницима, конто 414419. Извршени расходи у износу од 300 

хиљада динара односе се на исплаћену солидарну помоћ ради побољшања материјалног 

положаја за шест запослених. 

Расходи за социјална давања запосленима на разделу Управа Градске општине, 

Културни центар Сурчин и Туристичка организација су правилно евидентирани и исказани.  

 

3.1.2.5. Награде запосленима и остали посебни расходи, група 416000 

 

Група 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи, садржи аналитичка 

конта на којима се књиже награде запосленима, бонуси и накнаде члановима управних, 

надзорних одбора и комисија.  
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Табела бр. 16: Награде запосленима и остали пословни расходи                                   у хиљадама динара 

Ред.бр. Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

7=6/4 8=6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 295 295 295 295 100 100 

2 Укупно све организационе јединице 295 295 295 295 100 100 

3 Укупно Градска општина 296 296 295 675 229 229 

 

Градска општина Сурчин је на овој групи конта извршила расходе за награде запосленима 

и остале посебне расходе, у износу од 295 хиљада динара, од планираних 296 хиљада динара, 

и то све за исплаћене јубиларне награде код Управе Градске општине. 

Расходи за награде запосленима и остали посебни расходи, на разделу Управа Градске 

општине, су правилно евидентирани и исказани.  

 

3.1.2.6. Стални трошкови, група 421000  

 

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

платног промета и банкарских услуга, трошкови енергетских услуга, комуналних услуга, 

трошкови услуга комуникација, трошкови осигурања, трошкови закупа имовине и опреме као 

и остали трошкови.  

 
Табела бр 17: Стални трошкови                                                                                                            у хиљадама динара 

Р. 

бр. 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
7=6/4 8=6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 63.144 63.144 52.606 52.606 83 100 

2 Укупно све организационе јединице 63.144 63.144 52.606 52.606 83 100 

3 Укупно Градска општина 64.746 64.725 54.006 54.006 83 100 

 

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 64.725 хиљада динара, а исказано 

је извршење у укупном износу од 54.006 хиљада динара и то на терет буџета градске општине 

у износу од 52.986 хиљада динара, из донација и помоћи у износу од 50 хиљада динара и из 

осталих извора у износу од 970 хиљада динара.  

1) Управа Градске општине  

На овој групи планирани су расходи у износу од 64.725 хиљада динара, а извршени у 

износу од 54.006 хиљада динара и то за: 1) трошкове платног промета и банкарских услуга, 

конто 421100 у износу од 1.122 хиљада динара, 2) енергетске услуге, конто 421200 у износу од 

8.043 хиљада динара, 3) комуналне услуге, конто 34.774 хиљада динара, 4) услуге 

комуникација, конто 421400 у износу од 4.782 хиљада динара, 5) трошкови осигурања, конто 

421500 у износу од 2.976 хиљада динара, 6) закуп имовине и опреме, конто 421600 у износу од 

2.309 хиљада динара. 

Енергетске услуге, конто 421211. Са ове економске класификације извршени су расходи 

у износу од 7.080 хиљада динара. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да су расходи у 

износу од 320 хиљада динара извршени на основу рачуна број IV 07-403-01-1573/2019 oд 

18.09.2019. године, добављача ЈП ЕПС, Београд, а на основу закљученог Уговора о набавци 

електричне енергије број IV 07-403-01-898/2019 oд 30.04.2019. године. 

Градска општина Сурчин је закључила Уговор о рефундирању трошкова коришћења 

пословног простора број II 01-401-01-159/2019-01 од 23.01.2019. године са ЈП Кабловска 

дистрибуција, Сурчин. Уговор о закупу пословног простора број II 01-361-11/2016 од 

30.11.2016. године закључен је са пекаром „Бата интегра“, из Бечмена, којим је предвиђено да 

закупац пословног простора има обавезу плаћања трошкова за електричну енергију у укупном 

износу за дати пословни простор. Удружењу младих „БУМ“, Бољевци дата је Сагласност МЗ 
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Бољевци на коришћење пословног простора број 104/2016. од 22.06.2016. године којим се 

обавезује Удружење да сноси трошкове струје за време коришћења пословног простора. 

Услуге чишћења, конто 421325. Са ове економске класификације извршени су расходи у 

износу од 34.025 хиљада динара. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да су расходи у 

износу од 17.410 хиљада динара извршени на основу Уговора о пружању услуга за уређење и 

одржавање јавних површина чишћењем и прањем на територији ГО Сурчин за период 01.01.-

31.12.2019. године број II 01-401-219 oд 28.01.2019. године, закљученог са ЈП „Сурчин“, 

Сурчин.  

Телефон, телекс и телефакс, конто 421411. Са ове економске класификације извршени 

су расходи у износу од 772 хиљада динара. 

Услуге мобилног телефона, конто 421414. Са ове економске класификације извршени су 

расходи у износу од 2.229 хиљада динара. 

Осигурање возила, конто 421512. Са ове економске класификације извршени су расходи 

у износу од 1.268 хиљада динара. 

Закуп осталог простора, конто 421619. Са ове економске класификације извршени су 

расходи у износу од 1.618 хиљада динара. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да је Градска 

општина Сурчин у току 2019. године закупљивала пословни простор за потребе рада органа 

Градске општине Сурчин од више физичких лица у укупном износу од 222 хиљада динара, на 

основу уговора и да је по основу истих исплаћивала уговорене износе закупнина.  

Расходи за сталне трошкове на разделу Управа Градске општине, су правилно 

евидентирани и исказани.  

 

3.1.2.7. Услуге по уговору, група 423000  

 

Група 423000 – Услуге по уговору садржи синтетичка конта на којима се евидентирају 

расходи административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања 

запослених, услуге информисања, стручних услуга, услуге за домаћинство и угоститељство, 

репрезентација и остале опште услуге.  

 
Табела бр. 18: Услуге по уговору                                                                 у хиљадама динара 

Ред.бр. Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
7=6/4 8=6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина ГО Сурчин 9.630 9.655 9.053 9.053 94 106 

2 Председник и Веће ГО Сурчин 3.000 3.000 1.400 1.400 47 100 

3 Општинска управа 73.608 73.609 54.308 54.903 74 101 

4 Културни центар Сурчин 10.066 10.066 10.049 9.859 98 98 

5 Туристичка организација ГО Сурчин 6.922 6.897 6.746 6.556 95 97 

6 Укупно све организационе јединице 103.226 103.227 81.556 82.341 80 101 

7 Укупно Градска општина 103.476 103.477 81.580 82.365 80 101 

 

На овој групи конта планирани су расходи у укупном износу од 103.477 хиљада динара, 

а извршени у износу од 81.580 хиљада динара, од чега: из буџета Републике Србије 735 хиљада 

динара, из буџета општине износ од 71.547 хиљада динара, из донација и помоћи износ од 171 

хиљада динара и из осталих извора износ од 9.127 хиљада динара.  

1) Скупштина 

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 9.655 хиљада динара, а извршени 

у износу од 9.053 хиљада динара и то накнада члановима управних, надзорних одбора и 

комисија у износу од 8.656 хиљада динара и репрезентације у износу од 397 хиљада динара. 

Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, конто 423591. На овом конту 

извршени су расходи у износу од 8.656 хиљада динара, за рад одборника.  
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Расходи за накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија на разделу 

Скупштина су правилно евидентирани и исказани.  

2) Председник и Веће 

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 3.000 хиљада динара, а извршени 

у износу од 1.400 хиљада динара, и то за репрезентацију.  

Репрезентација, конто 423711. На овом конту извршени су расходи од 1.373 хиљада 

динара.  

Расходи за репрезентацију на разделу Председник и веће су правилно евидентирани и 

исказани.  

3) Управа Градске општине 

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 73.609 хиљада динара, а извршени 

у износу од 54.308 хиљада динара, и то: административне услуге у износу од 54 хиљада динара; 

компјутерске услуге у износу од 4.114 хиљада динара; услуге образовања и усавршавања 

запослених у износу од 420 хиљада динара; услуге информисања у износу од 10.726 хиљада 

динара; стручне услуге у износу од 15.634 хиљада динара; репрезентација у износу од 2.319 

хиљада динара; остале опште услуге у износу од 21.041 хиљада динара. 

Остале компјутерске услуге, конто 423291. На овом конту извршени су расходи у износу 

од 3.079 хиљада динара.  

Расходи за остале компјутерске услуге на разделу Управа Градске општине су правилно 

евидентирани и исказани.  

Остале услуге штампања, конто 423419. На овом конту извршени су расходи у износу 

од 1.379 хиљада динара. 

Расходи за остале услуге штампања на разделу Управа Градске општине су правилно 

евидентирани и исказани.  

Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, конто 423591. На овом конту 

извршени су расходи у износу од 1.960 хиљада динара, за рад 10 председника месних заједница 

и Комисије за спровођење поступака и доношење решења по захтеву за враћање земљишта.  

Расходи за накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија на разделу Управа 

Градске општине су правилно евидентирани и исказани.  

Остале стручне услуге, конто 423599. На овом конту извршени су расходи у износу од 

13.314 хиљада динара. Расходи услуга за организовање спортско рекреативних садржаја за 

пензионере по основу две фактуре добављача износе укупно 5.760 хиљада динара. Расходи 

израде плана пошумљавања парцела у КО Петровчић, по основу фактуре добављача износе 480 

хиљада динара. Расходи услуга осам физичких лица по основу уговора о делу (извођење 

електричарских и других радова, координатор општинског ромског центра, рад у Канцеларији 

за брзе одговоре, сарадња са месним заједницама и јавним предузећима, рад за социјално 

угрожено становништво, израда просторно програмске студије за комплекс објеката Градске 

општине и других корисника, регистрација Туристичке организације и чување и надзор 

грађевинског објекта) износе укупно 6.410 хиљада динара. Накнаде за рад ликвидационог 

управника ЈП „Аграр - Сурчин“ у износу од 570 хиљада динара. 

Расходи за остале стручне услуге на разделу Управа Градске општине су правилно 

евидентирани и исказани.  

Поклони, конто 423712. На овом конту извршени су расходи у износу од 2.171 хиљада 

динара. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да је Управа 

Градске општине, извршене расходе за набавку ауто-седишта за децу у укупном износу од 

најмање 1.993 хиљада динара, по основу Оквирног споразума Број: IV- 07-401 – 628/2019 од 

28.3.2019. године и две фактуре – отпремнице добављача „SIT SYSTEMS“ д.о.о. Београд број 

517/19 од 25.11.2019. године и број 272/19 од 11.7.2019. године, неправилно планирала и 
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евидентирала на групи конта 423000 – Услуге по уговору, уместо на групи конта 472000 - 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета, што није у складу са чланом 29. став 2. тачка 2. Закона 

о буџетском систему, чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 14. 

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

Препоручујемо одговорним лицима Управе градске општине да расходе планирају, 

извршавају и евидентирају на одговарајућим економским класификацијама, у складу са 

Законом о буџетском систему и Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем. 

Остале опште услуге, конто 423911. На овом конту извршени су расходи у износу од 

21.041 хиљада динара, а највећим делом се односе на услуге физичко техничког обезбеђења, и 

услуге одржавања чистоће. 

Расходи за остале опште услуге на разделу Управа Градске општине су правилно 

евидентирани и исказани.   

4) Културни центар Сурчин 

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 10.066 хиљада динара а извршени 

су у износу од 10.049 хиљада динара, и то: компјутерске услуге у износу од 84 хиљада динара; 

услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 45 хиљада динара; услуге 

информисања у износу од 996 хиљада динара; стручне услуге у износу од 6.985 хиљада динара; 

репрезентација у износу од 1.204 хиљада динара; остале опште услуге у износу од 735 хиљада 

динара. 

Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, конто 423591. На овом конту 

извршени су расходи у износу од 2.263 хиљада динара, за рад пет чланова Управног и четири 

члана Надзорног одбора установе.  

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да је Културни 

центар Сурчин, у складу са Решењем Број: I-01-06-491/2015 од 29.12.2015. године, извршене 

расходе (са припадајућим порезом и доприносима) за рад три лица у Управном и Надзорном 

одбору установе, која су у периодима за које је вршена исплата у радном односу код 

исплатиоца, у износу од најмање 190 хиљада динара, неправилно планирао и евидентирао на 

групи конта 423000 – Услуге по уговору, уместо на групи конта 416000 - Награде запосленима 

и остали посебни расходи (са припадајућим порезом и доприносима), што није у складу са 

чланом 29. став 2. тачка 2. Закона о буџетском систему, чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном 

плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Културног центра Сурчин да расходе планирају, 

извршавају и евидентирају на одговарајућим економским класификацијама, у складу са 

Законом о буџетском систему и Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем. 

Остале стручне услуге, конто 423599. На овом конту извршени су расходи у износу од 

4.710 хиљада динара. Расходи за рад осам лица ангажованих по основу уговора о привременим 

и повременим пословима износе 2.239 хиљада динара, и три лица ангажована по основу 

уговора о делу у износу 1.838 хиљада динара. 

Расходи за остале стручне услуге код Културног центра Сурчин су правилно 

евидентирани и исказани.  

5) Туристичка организација Градске општине Сурчин  

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 6.897 хиљада динара, а извршени 

су у износу од 6.746 хиљада динара, и то: услуге информисања у износу од 509 хиљада динара; 

стручне услуге у износу од 2.967 хиљада динара; услуге за домаћинство и угоститељство у 

износу од 223 хиљада динара; репрезентација у износу од 98 хиљада динара; остале опште 

услуге у износу од 2.950 хиљада динара. 
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Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, конто 423591. На овом конту 

извршени су расходи у износу од 2.620 хиљада динара, за рад пет чланова Управног и четири 

члана Надзорног одбора установе.  

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да је Туристичка 

организација Градске општине Сурчин у складу са Закључком Број: I-01-06-134/19 од 

25.04.2019. године, извршене расходе (са припадајућим порезом и доприносима) за рад три 

лица у Управном и Надзорном одбору установе, која су у периодима за које је вршена исплата 

у радном односу код исплатиоца, у износу од најмање 190 хиљада динара, неправилно 

планирала и евидентирала на групи конта 423000 – Услуге по уговору, уместо на групи конта 

416000 - Награде запосленима и остали посебни расходи (са припадајућим порезом и 

доприносима), што није у складу са чланом 29. став 2. тачка 2. Закона о буџетском систему, 

чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 14. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.  

Препоручујемо одговорним лицима Туристичке организације Градске општине Сурчин да 

расходе планирају, извршавају и евидентирају на одговарајућим економским класификацијама, 

у складу са Законом о буџетском систему и Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

Остале стручне услуге, конто 423599. На овом конту извршени су расходи у износу од 

187 хиљада динара, по основу уговора о делу. 

Расходи за остале стручне услуге код Туристичке организације Градске општине 

Сурчин су правилно евидентирани и исказани.  

Остале опште услуге, конто 423911. На овом конту извршени су расходи у износу од 

2.950 хиљада динара за излет пензионера.  

Расходи за остале опште услуге код Туристичке организације Градске општине Сурчин 

су правилно евидентирани и исказани.  

Ризик  

Уколико се планирање и извршавање расхода за услуге по уговору не врши на 

одговарајућим организационим и економским класификацијама, постоји ризик од неправилног 

исказивања у финансијским извештајима. 

Препорука број 6 

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин, Културног центра Сурчин 

и Туристичке организације Градске општине Сурчин, да планирање, извршавање и 

евидентирање расхода за услуге по уговору, врше у складу са Законом о буџетском систему, 

Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру 

и Контном плану за буџетски систем. 

 

3.1.2.8. Специјализоване услуге, група 424000 

 

Група 424000 – Специјализоване услуге садржи синтетичка конта на којима се 

евидентирају услуге у одређеним областима, у зависности од тога ко је извршилац услуге.  

 
Табела бр. 19: Специјализоване услуге                                                    у хиљадама динара 

Ред.бр. Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
7=6/4 8=6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 72.560 72.960 54.402 51.244 70 94 

2 Културни центар Сурчин 10.747 10.578 9.492 9.492 90 100 

3 Туристичка организација ГО Сурчин 800 770 739 739 96 100 

4 Укупно све организационе јединице 84.107 84.308 64.633 61.475 73 95 

5 Укупно Градска општина 84.107 84.308 64.633 61.475 73 95 
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На овој групи конта планирани су расходи у укупном износу од 84.308 хиљада динара, а 

извршени у износу од 64.633 хиљада динара, од чега из буџета општине износ од 55.300 хиљада 

динара и из осталих извора износ од 9.333 хиљада динара.  

1) Управа Градске општине 

На овој групи конта планирани су расходи у износу 72.960 хиљада динара, а извршени у 

износу од 54.402 хиљада динара, и то: пољопривредне услуге у износу од 2.091 хиљада динара; 

услуге образовања, културе и спорта у износу од 1.067 хиљада динара; медицинске услуге у 

износу од 1.430 хиљада динара; услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге у 

износу од 299 хиљада динара; остале специјализоване услуге у износу од 49.514 хиљада 

динара. 

Остале услуге заштите животиња и биља, конто 424119. На овом конту погрешно су 

извршени сви расходи у износу од 2.091 хиљада динара. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да је Управа 

Градске општине извршене расходе за рад лица ангажованих по основу уговора о делу (са 

припадајућим порезом и доприносима) у укупном износу од најмање 2.091 хиљада динара и то 

за: осам пољочувара у износу од 1.600 хиљада динара, једног чувара фудбалског терена у 

Добановцима у износу од 182 хиљада динара и једног противградног стрелца у износу од 309 

хиљадa динара, неправилно планирала и евидентирала на групи конта 424000 – 

Специјализоване услуге, уместо на групи конта 423000 - Услуге по уговору, што није у складу 

са чланом 29. став 2. тачка 2. Закона о буџетском систему, чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном 

плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Управе градске општине да расходе планирају, 

извршавају и евидентирају на одговарајућим економским класификацијама, у складу са 

Законом о буџетском систему и Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем.  

Услуге културе, конто 424221. На овом конту погрешно су извршени сви расходи у 

износу од 1.067 хиљада динара.  

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да је Управа 

Градске општине извршене расходе за рад једног физичког лица ангажованог по основу 

уговора о делу (са припадајућим порезом и доприносима) за промоцију Градске општине у 

износу од најмање 1.067 хиљада динара, неправилно планирала и евидентирала на групи конта 

424000 – Специјализоване услуге, уместо на групи конта 423000 – Услуге по уговору, што није 

у складу са чланом 29. став 2. тачка 2. Закона о буџетском систему, чланом 9. став 2. Уредбе о 

буџетском рачуноводству и чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Управе Градске општине да расходе планирају, 

извршавају и евидентирају на одговарајућим економским класификацијама, у складу са 

Законом о буџетском систему и Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем. 

Остале специјализоване услуге, конто 424911. На овом конту извршени су расходи у 

износу од 49.514 хиљада динара и највећим делом односе се на расходе за одржавање зелених 

површина на територији ГО Сурчин, расходе зимске службе на територији ГО Сурчин, расходе 

за одржавање јавне расвете, расходе за санирања дивље депоније, расходе стручног надзора и 

остале расходе. 

Расходи за остале специјализоване услуге на разделу Управа Градске општине су 

правилно евидентирани и исказани.  

2) Културни центар Сурчин 

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 10.578 хиљада динара, а извршени 

у износу од 9.492 хиљада динара, све за остале специјализоване услуге. 
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Остале специјализоване услуге, конто 424911. На овом конту извршени су расходи у 

износу од 9.492 хиљада динара.  

Расходи за остале специјализоване услуге код Културног центра Сурчин су правилно 

евидентирани и исказани.  

3) Туристичка организација Градске општине Сурчин  

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 770 хиљада динара, а извршени у 

износу од 739 хиљада динара, и то услуге образовања, културе и спорта у износу од 240 хиљада 

динара и остале специјализоване услуге у износу од 499 хиљада динара. 

Остале специјализоване услуге, конто 424911. На овом конту извршен је расход у износу 

од 499 хиљада динара за организацију спортско туристичке манифестације „Бисерна грива 

Доњег Срема“, на територији Градске општине Сурчин. 

Расходи за остале специјализоване услуге код Туристичке организације Градске 

општине Сурчин су правилно евидентирани и исказани.   

Ризик  

Уколико се планирање и извршавање расхода за специјализоване услуге не врши на 

одговарајућим економским класификацијама, постоји ризик од неправилног исказивања у 

финансијским извештајима. 

Препорука број 7 

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да планирање, извршавање 

и евидентирање расхода за специјализоване услуге врше у складу са Законом о буџетском 

систему и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем.  

 

3.1.2.9. Текуће поправке и одржавање, група 425000 

 

На субаналитичким контима ове групе расхода књиже се трошкови текућих поправки и 

одржавања зграда, других објеката и опреме. 

 
Табела бр. 20: Текуће поправке и одржавање                                                                                     у хиљадама динара 

Р. бр. Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
7=6/4 8=6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 79.520 79.520 24.743 20.803 26% 84% 

2 Укупно све организационе јединице 79.520 79.520 24.743 20.803 26% 84% 

3 Укупно Градска општина 80.675 80.675 25.745 21.805 27% 85% 

 

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 80.675 хиљада динара, а извршени 

су у износу од 25.745 хиљада динара.  

1) Управа Градске општине 

На овој групи планирани су расходи у износу од 79.520 хиљада динара, а извршени у 

износу од 24.743 хиљада динара и то: из буџета Градске општине Сурчин извршено је 14.175 

хиљада динара и из осталих извора финансирања 10.568 хиљада динара. Текуће поправке и 

одржавање чине: (1) текуће поправке и одржавање зграда и објеката, конто 425100 у износу од 

22.884 хиљада динара, (2) текуће поправке и одржавање опреме, конто 425200 у износу од 1.859 

хиљада динара. 

Текуће поправке и одржавање осталих објеката, конто 425191. Са ове економске 

класификације извршени су расходи у износу од 22.095 хиљада динара.  

Поправка постојећих аутобуских стајалишта. Извршени су расходи у укупном износу 

од 5.489 хиљада динара, за поправку постојећих 17 аутобуских стајалишта, на основу рачуна 

број 56 од 23.12.2019. године; број 54 од 20.12.2019. године; број 33 од 07.08.2019. године и 
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број 41 од 09.09.2019. године. За радове је закључен Оквирни споразум45 између Градске 

општине Сурчин и добављача „C PACK DOO“, Сурчин. Рачуне је издао добављач „C PACK 

DOO“, Сурчин на основу издатих Наруџбеница наручиоца за поправку постојећих аутобуских 

стајалишта46. У наруџбеници број 1238, рачуну број 33 и грађевинском дневнику нису наведене 

локације аутобуских стајалишта. У Образложењу Управе Градске општине Сурчин од 

21.05.2020. године наведено је да су на основу наруџбенице број 1238 и рачуна број 33 

извршене поправке на четири аутобуска стајалишта на КП 3214/1 КО Сурчин.  

Радови на уређењу атарских путева за депонију Добановци, депонију Јаково и депонију 

Петровчић. Извршен је расход на основу окончане ситуације број 231/19 од 30.12.2019. године 

у укупном износу од 7.776 хиљада динара са ПДВ-ом. За радове је закључен Уговор47 између 

Градске општине Сурчин (наручилац) и извођача „GRADCOOP DOO“ Београд.  

Извођење радова на месним гробљима и на објектима МЗ Јаково и МЗ Петровчић. 

Извршен је расход на основу I привремене ситуације број 24-19 од 30.12.2019. године у износу 

од 3.284 хиљада динара и на основу интерног обрачуна ПДВ-а у износу од 656 хиљада динара, 

који се односи на месно гробље у Прогару и Петровчићу. За радове је закључен Уговор48 

између Градске општине Сурчин (наручилац) и извођача „Боминг“ д.о.о, Београд, и учесника 

у заједничкој понуди „LKV Centar доо“, Београд и „C PACK DOO“, Сурчин. У Уговору нису 

наведене локације и катастарске парцеле месних гробаља и катастарске парцеле и назив објекта 

месних заједница на којима се изводе радови. Увидом у понуду извођача49 радови се изводе на 

10 месних гробаља у Петровчићу, Јакову, Прогару, Бечмену, Сурчину, Бољевцима и 

Добановцима и на објекту МЗ Јаково и МЗ Петровчић. (У катастру: за гробља у Јакову и 

Бечмену корисник је општина, за гробље у Бољевцима корисник МЗ Бољевци) 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да: 

• Издаци за радове на месном гробљу у Прогару и Петровчићу у износу од 3.940 хиљада 

динара, извршени су са економске класификације 425000 – Текуће поправке и одржавање, 

уместо са економске класификације 513000 - Остале некретнине и опрема и нису 

истовремено евидентирани на групи конта 015000 - Нефинансијска имовина у припреми и 

на групи конта 311 – Капитал, што није у складу са чланом 10. чланом 13. чланом 14 и 15 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем 

и чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству. У току поступка ревизије градска 

општина евидентирала је нефинансијску имовину у припреми за радове на месном гробљу у 

Прогару и Петровчићу налогом за књижење број 1.1.1.0 од 03.01.2020. године и доставила 

налог и аналитичке картице. 

Ризик 

Уколико се планирање, евидентирање и извршавање издатака за остале некретнине и 

опрему не врши на одговарајућим буџетским класификацијама постоји ризик од нетачног 

исказивања у финансијским извештајима. 

Препорука број 8 

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да планирање и 

извршавање издатака врше на одговарајућим економским класификацијама. 

 

 

 

 
45 Број IV-07-401-637/2019 од 28.03.2019.године 
46 Број IV-07-401-1523/2019 од 20.12.2019.године, IV-07-401-1511/2019 од 17.12.2019.године, IV-07-401-1159/2019 од 

31.07.2019.године, IV-07-401-02-1238/19 од 02.09.2019.године; 
47 Број IV-07-401-1449/2019 од 18.11.2019. године 
48 Број IV-07-401-1171/2019 од 06.08.2019. године 
49 Број IV-07-404-82/2019 од 26.07.2019. године 
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3.1.2.10. Материјал, група 426000 

 

Група 426000 – Материјал садржи синтетичка конта на којима се књиже трошкови 

административног материјала, трошкови материјала за образовање и усавршавање запослених, 

трошкови материјала за саобраћај, трошкови материјала за очување животне средине и науку, 

трошкови материјала за одржавање хигијене и трошкови материјала за посебне намене. 

 
Табела бр. 21: Материјал                                                                                                                      у хиљадама динара 

Р. 
бр. 

Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

7=6/4 8=6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 7.771 7.771 4.770 4.770 61 100 

2 Укупно све организационе јединице 7.771 7.771 4.770 4.770 61 100 

3 Укупно Градска општина 10.966 10.929 6.995 7.095 65 100 

 

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 10.929 хиљада динара, а исказано 

је извршење у укупном износу од 6.995 хиљада динара и то на терет буџета градске општине у 

износу од 6.967 хиљада динара, из буџета Републике у износу од 10 хиљада динара и из осталих 

извора у износу од 18 хиљада динара. 

1) Управа Градске општине 

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 10.119 хиљада динара, а извршени 

у износу од 6.411 хиљада динара и то за: 1) административни материјал, конто 426100 у износу 

од 1.831 хиљада динара, 2) материјали за образовање и усавршавање запослених, конто 426300 

у износу од 682 хиљада динара, 3) материјали за саобраћај, конто 426400 у износу од 3.379 

хиљада динара, 4) материјали за одржавање хигијене и угоститељство, конто 426800 у износу 

од 81 хиљада динара и 5) материјали за посебне намене, конто 426900 у износу од 438 хиљада 

динара.  

Бензин, конто 426411. На овом конту извршени су и евидентирани расходи у износу од 

1.892 хиљада динара.  

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да су расходи у 

износу од 360 хиљада динара извршени на основу рачуна број IV 07-403-01-998/2019 oд 

14.06.2019. године у износу од 173 хиљада динара и рачуна број IV 07-403-01-1709/2019 од 

07.10.2019. године у износу од 188 хиљада динара, које је Управи Градске општине Сурчин 

испоставио добављач Кнез Петрол доо, Београд а на основу закљученог Уговора о купопродаји 

горива број IV 07-403-01-998/2019 oд 14.06.2019. године. Решењем о именовању лица 

одговорних за праћење извршења уговора о јавној набавци број IV 07-401-1093/2019 од 

25.06.2019. године одређено је лице које је задужено да прати количину, врсту и квалитет 

испорученог добра. 

Расходи за бензин на разделу Управе Градске општине су правилно евидентирани и 

исказани. 

 

3.1.2.11. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, група 

451000  

Група 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

садржи синтетичка конта на којима се књиже текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама и капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама. 

 
Табела бр. 22: Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                      у хиљадама динара 

Р. 

бр. 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
7=6/4 8=6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 8.378 8.378 8.378 8.378  100  100  
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Р. 

бр. 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
7=6/4 8=6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Укупно све организационе јединице 8.378 8.378 8.378 8.378  100  100  

3 Укупно Градска општина 8.378 8.378 8.378 8.378  100  100  

 

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 8.378 хиљада динара, а исказано 

је извршење у износу од 8.378 хиљада динара из средстава буџета Градске општине Сурчин. 

1) Управа Градске општине 

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 8.378 хиљада динара, а извршени 

у износу од 8.378 хиљада динара и то за текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама, синтетички конто 451100 у износу од 8.378 хиљада динара. 

Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама, конто 

451191. На овом конту извршени су и евидентирани расходи у износу од 8.378 хиљада динара.  

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да су расходи у 

износу од 6.500 хиљада динара извршени према:  

1) ЈП Кабловска дистрибуција, Сурчин на основу решења број II - 01-401-01-860/2019 од 

15.04.2019. године у износу од 3.000 хиљада динара за субвенције ради реконструкције 

постојеће оптичке мреже а на основу Посебног програма коришћења помоћи из буџета 

субвенције ГО Сурчин за 2019. годину; 

2) ЈП за обављање послова из области спорта и рекреације Сурчин на основу решења број 

II 01 401-01-193/2019 од 25.01.2019. године у износу од 2.500 хиљада динара за покриће 

пореске обавезе и одржавање и чување имовине оснивача а на основу Посебног 

програма за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину број III 031-

3/18-16/1 од 21.12.2018. године 

3) ЈП за обављање послова из области спорта и рекреације Сурчин на основу решења број 

II 01 401-01-548/2019 од 28.03.2019. године у износу од 1.000 хиљада динара ради 

увођења фискалних каса а на основу Посебног програма за субвенције из буџета 

Градске општине Сурчин за 2019. годину број III 031-3/19-2/5 од 25.02.2019. године 

Расходи за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, на разделу 

Управа Градске општине су правилно евидентирани и исказани.  

 

3.1.2.12. Трансфери осталим нивоима власти, група 463000 

 

Група 463 - Трансфери осталим нивоима власти садржи синтетичка конта текући 

трансфери осталим нивоима власти и капитални трансфери осталим нивоима власти.  

 
Табела бр. 23: Трансфери осталим нивоима власти                                                 у хиљадама динара 

Ред.бр. Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
7=6/4 8=6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 43.445 43.445 22.887 22.887 100 100 

2 Укупно све организационе јединице 43.445 43.445 22.887 22.887 100 100 

3 Укупно Градска општина 43.445 43.445 22.887 22.887 100 100 

 

На овој групи конта планирани су расходи у укупном износу од 43.445 хиљада динара, а 

извршени у износу од 22.887 хиљада динара, од чега: из средстава буџета општине износ од 

722 хиљадe динара, и из осталих извора износ од 22.165 хиљада динара.  

1) Управа Градске општине 

Текући трансфери нивоу Републике, конто 463111. На овом конту извршени су расходи 

у износу од 22.887 хиљада динара, све за основно образовање. Расходи пренетих средстава за 

шест основних школа на територији ГО Сурчин извршени су за: поправку дела фасадне 

браварије у износу од 4.712 хиљада динара; радове на фасади и рубним тротоарима у износу 
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од 4.205 хиљада динара; грађевинско занатске радове на фасади у износу од 3.546 хиљада 

динара; санацију крова у износу од 2.764 хиљада динара; радове на крову у износу од 2.619 

хиљада динара; радове у фискултурној сали у износу од 1.605 хиљада динара; паркетарске 

радове у износу од 717 хиљада динара; радове на котларници у износу од 598 хиљада динара; 

замену врата у износу од 596 хиљада динара. 

Расходи за трансфере осталим нивоима власти, на разделу Управа Градске општине су 

правилно евидентирани и исказани. 

 

3.1.2.13. Остале дотације и трансфери, група 465000 

 

Група 465000 - Остале дотације и трансфери, садржи синтетичка конта за остале текуће 

дотације и трансфере и остале капиталне дотације и трансфере.  

 
Табела бр. 24: Остале дотације и трансфери                                                  у хиљадама динара 

Ред.бр. Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
7=6/4 8=6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина ГО Сурчин 210 215 212 212 99 100 

2 Председник и Веће ГО Сурчин 3.500 3.540 3.530 3.530 100 100 

3 Општинска управа 12.370 12.370 9.154 9.154 74 100 

4 Културни центар Сурчин 1.040 1.040 1.031 1.031 99 100 

5 Туристичка организација ГО Сурчин 680 680 447 447 66 100 

6 Општинско првобранилаштво 280 280 265 265 95 100 

7 Укупно све организационе јединице 18.080 18.125 14.639 14.639 81 100 

8 Укупно Градска општина 18.080 18.125 14.639 14.639 81 100 

 

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 18.125 хиљада динара, а извршени 

у износу од 14.639 хиљада динара.  

На овој групи конта извршени су расходи привременог умањења основица за обрачун и 

исплату плата, односно основне плате, и других сталних примања од 10%, у складу са Законом 

о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 

сталних примања код корисника јавних средстава, које се уплаћује на посебан буџетски рачун. 

Расходи за остале дотације и трансфере, на разделу Скупштина, Председник и веће, 

Управа Градске општине, Правобранилаштво, Културни центар Сурчин и Туристичка 

организација су правилно евидентирани и исказани.  

 

3.1.2.14. Накнаде за социјалну заштиту из буџета, група 472000 

 

Група 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, између осталог садржи 

синтетичка конта за накнаде из буџета за децу и породицу, 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 бр. 25: Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                    у хиљадама динара 

Ред.бр. Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

7=6/4 8=6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 28.395 28.416 13.910 15.903 56 114 

2 Укупно све организационе јединице 28.395 28.416 13.910 15.903 56 114 

3 Укупно Градска општина 28.395 28.416 13.910 15.903 56 114 

 

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 28.416 хиљада динара, а извршени 

у износу од 13.910 хиљадa динара, од чега: из буџета Републике 1.639 хиљада динара, из буџета 

општине износ од 8.501 хиљадe динара, и из осталих извора износ од 3.770 хиљада динара.  
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1) Управа Градске општине  

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 28.416 хиљада динара, а извршени 

у износу од 13.910 хиљада динара, и то: накнаде из буџета за децу и породицу у износу од 1.093 

хиљада динара; накнаде из буџета у случају смрти у износу од 352 хиљада динара; накнаде из 

буџета за образовање, културу, науку и спорт у износу од 5.635 хиљада динара; остале накнаде 

из буџета у износу од 6.830 хиљадa динара. 

Награде из буџета за децу и породицу конто 472311. На овом конту извршени су расходи 

у износу од 1.093 хиљада динара, за набавку 300 пакета поклона за бебе.  

Ученичке награде, конто 472713. На овом конту извршени су расходи у износу од 1.183 

хиљада динара. Расходи за набавку поклона за ђаке прваке износе 578 хиљада динара. 

Спортске награде, конто 472731. На овом конту извршени су расходи у износу од 522 

хиљада динара за награде (са припадајућим порезом на доходак грађана) успешним 

спортистима.  

Једнократна помоћ, конто 472931. На овом конту извршени су расходи у износу од 6.830 

хиљадa динара. Извршени су расходи за: куповину две сеоске куће за избеглице и додатне 

радове на истим у износу од 2.400 хиљада динара; набавку грађевинског материјала за 

решавање стамбених потреба избеглог лица у износу од 849 хиљада динара; доходовно 

оснаживање пет избегличких домаћинстава, за купљене мотокултиваторе и пољопривредне 

машине у износу од 525 хиљада динара; куповину огрева за 17 избеглих и интерно расељених 

лица у износу од 336 хиљада динара; исплаћене новчане помоћи у готовом новцу за 17 избеглих 

и интерно расељених лица у износу од 255 хиљада динара.  

Расходи за накнаде за социјалну заштиту из буџета, на разделу Управа Градске 

општине, су правилно евидентирани и исказани.  

 

3.1.2.15. Дотације невладиним организацијама, група 481000  

 

Група 481000 - Дотације невладиним организацијама, садржи синтетичка конта дотације 

непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима и дотације осталим 

непрофитним институцијама.  

 
Табела бр. 26: Дотације невладиним организацијама                                    у хиљадама динара 

Ред.бр. Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
7=6/4 8=6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 26.400 26.450 24.509 24.509 93 100 

2 Укупно све организационе јединице 26.400 26.450 24.509 24.509 93 100 

3 Укупно Градска општина 27.120 27.170 25.132 25.132 92 100 

 

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 27.170 хиљада динара, а извршени 

у износу 25.132 хиљада динара, од чега: из средстава буџета општине износ од 24.092 хиљада 

динара, и из осталих извора износ од 1.040 хиљада динара. 

1) Управа Градске општине 

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 26.450 хиљада динара, а извршени 

у износу од 24.509 хиљада динара и то: расходи дотација непрофитним организацијама које 

пружају помоћ домаћинствима у износу од 600 хиљада динара и дотација осталим 

непрофитним институцијама у износу од 23.909 хиљада динара. 

Дотације Црвеном крсту Србије, конто 481131. На овом конту извршени су расходи у 

износу од 600 хиљада динара. Расходи пренетих средстава Црвеном крсту Србије-Сурчин за 

реализацију пројекта у области социо-хуманитарног рада износе 500 хиљада динара. 

Дотације спортским омладинским организацијама, конто 481911. На овом конту 

извршени су расходи у износу од 9.757 хиљада динара. Дотација Савезу за школски спорт 
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Сурчин за реализацију спортских такмичења у футсалу, одбојци и кошарци, износи 592 хиљада 

динара. Дотација Фудбалском савезу општине Сурчин износи 400 хиљада динара. 

Дотације осталим удружењима грађана, конто 481941. На овом конту извршени су 

расходи у износу од 13.152 хиљада динара. Дотација верским заједницама за СПЦ Добановци 

за извођење радова на реновирању цркве, износи 1.480 хиљада динара и СПЦ Петровчић за 

обнову крова на храму, износи 1.400 хиљада динара. Дотација удружењу грађана на име 

едукације деце о безбедности саобраћаја износи 1.000 хиљада динара. Дотација Ловачком 

удружењу Земун износи 400 хиљада динара. Дотација КУД „Срем“ Јаково износи 400 хиљада 

динара.  

Дотације осталим непрофитним институцијама, конто 481991. На овом конту 

извршени су расходи дотације у износу од 1.000 хиљада динара Хуманитарној фондацији 

„Снага живота“ Сурчин, за реализацију два пројекта у области социо-хуманитарног рада. 

Расходи за дотације невладиним организацијама на разделу Управа Градске општине, су 

правилно евидентирани и исказани. 

 

3.1.2.16. Порези, обавезне таксе, казне и пенали, група 482000  

 

Група 482000 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате садржи синтетичка конта 

остали порези, обавезне таксе и новчане казне, пенали и камате. 

 
Табела бр. 27: Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                                   у хиљадама динара 

Ред.бр. Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
7=6/4 8=6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 2.105 2.105 1.379 1.379 66 100 

2 Укупно све организационе јединице 2.105 2.105 1.379 1.379 66 100 

3 Укупно Градска општина 2.270 2.270 1.477 1.477 65 100 

 

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 2.270 хиљада динара, а извршени 

у износу од 1.477 хиљада динара, од чега: из средстава буџета општине износ од 1.459 и из 

осталих извора износ од 18 хиљада динара.  

1) Управа Градске општине 

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 2.105 хиљада динара а извршени 

у износу од 1.379 хиљада динара и то: остали порези у износу од 167 хиљада динара и обавезне 

таксе у износу од 1.212 хиљада динара. 

Судске таксе, конто 482251. На овом конту извршени су расходи у износу од 1.184 

хиљада динара.  

Расходи за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате на разделу Управа Градске 

општине, су правилно евидентирани и исказани. 
 

3.1.2.17. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, група 

485000 
 

Група 485000 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 

садржи синтетички конто накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа.  
 

Табела бр. 28: Накнада штете за повреде или штету од стране државних органа                    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 59.984 60.984 47.933 47.933 79 100 

2 Укупно све организационе јединице 59.984 60.984 47.933 47.933 79 100 

3 Укупно Градска општина 59.984 61.254 48.203 48.203 79 100 
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На овој групи конта планирани су расходи у износу од 61.254 хиљада динара, а извршени 

у износу од 48.203 хиљада динара, од чега: из средстава буџета општине износ од 7.964 хиљада 

динара и из осталих извора износ од 40.239 хиљада динара.  

1) Управе Градске општине 

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 60.984 хиљадe динара а извршени 

у износу од 47.933 хиљада динара, и то све за накнаду штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа. 

Остале накнаде штете 485119. На овом конту извршени су расходи у износу од 47.933 

хиљада динара. Извршени су расходи за: судско поравнањe и пресуду у износу од укупно 7.694 

хиљада динара; повраћај средстава по основу раскида уговора о изградњи гасне мреже за више 

лица, у износу од укупно 15.490 хиљада динара; повраћај средстава по основу раскида уговора 

о изградњи канализационе мреже за више лица, у износу од укупно 3.910 хиљада динара. 

Расходи за накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа на 

разделу Управа Градске општине, су правилно евидентирани и исказани. 

 

3.1.3. 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 садржи: отплату главнице и 

набавку финансијске имовине. 

 

3.1.3.1. Зграде и грађевински објекти, група 511000  

 

Група 511000 – Зграде и грађевински објекти садрже 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 бр. 29: Зграде и грађевински објекти                                                                                      у хиљадама динара 

Р. бр. Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
7=6/4 8=6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 348.587 348.587 132.504 132.504 38 100 

2 Укупно све организационе јединице 348.587 348.587 132.504 132.504 38 100 

3 Укупно Градска општина 348.587 348.587 132.504 132.504 38 100 

 

На овој групи конта планирани су издаци у износу од 348.587 хиљада динара, а извршени 

у износу од 132.504 хиљада динара. 

1) Управа Градске општине 

На овој економској класификацији планирани су издаци у износу од 348.587 хиљада 

динара, а извршени у износу од 132.504 хиљада динара и то: из буџета Градске општине 

Сурчин извршено је 489 хиљада динара и из осталих извора финансирања 132.015 хиљада 

динара. Зграде и грађевинске објекте чине: (1) аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и 

тунели у износу од 8.926 хиљада динара; (2) отворени спортски и рекреациони објекти у износу 

од 7.282 хиљада динара; (3) капитално одржавање пословних зграда и пословног простора у 

износу од 489 хиљада динара; (4) капитално одржавање отворених спортских и рекреационих 

објеката у износу од 14.257 хиљада динара; (5) капитално одржавање установа културе у 

износу од 97.016 хиљада динара; (6) пројектна документација у износу од 4.174 хиљада динара. 
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Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели, конто 511231. Са ове економске 

класификације извршени су издаци у износу од 8.926 хиљада динара.  

Поправка постојећих, израда нових стајалишта и израда техничке докумeнтације. 

Извршени су издаци за израду нових аутобуских стајалишта на основу рачуна број 57 од 

23.12.2019. године, број 48 од 04.11.2019. године, број 17 од 21.05.2019. године, број 24 од 

04.07.2019. године, број 55 од 20.12.2019. године и број 42 од 09.09.2019. године у укупном 

износу од 8.926 хиљада динара са ПДВ. За радове је закључен Оквирни споразум50 између 

Градске општине Сурчин и добављача „C PACK DOO“ Сурчин. За наведене издатке наручилац 

је издао Наруџбенице за израду нових аутобуских стајалишта51 и израђено је 12 нових 

аутобуских стајалишта на локацијама Бечмен центар, Бољевци центар, Бољевци и Петровчић. 

У поступку ревизије достављено је писано образложење од 20.05.2020. године у којем су 

наведене преостале локације које нису назначене у наруџбеницама и рачунима и то: Добановци 

центар, центар Сурчина, Црква Пресветог тројства Сурчин, Бојчинска шума, Прогар центар.  

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да: 

• У пословним књигама Управе Градске општине евидентиран је издатак у износу од 8.926 

хиљада динара, по рачунима који се односе на израду 12 нових аутобуских стајалишта, на 

групи конта 015000 - Нефинансијска имовина у припреми, уместо на групи конта 011000 – 

Некретнине и опрема, што је објашњено у Напоменама тачка 3.3.2. Актива. 

Отворени спортски и рекреациони објекти, конто 511293. Са ове економске 

класификације извршени су издаци у износу од 7.282 хиљада динара. 

Израда носеће подлоге за постављање фудбалског терена од вештачког материјала у 

Добановцима. Извршени су издаци на основу окончане ситуације број 82-19 од 20.03.2019. 

године у укупном износу од 2.580 хиљада динара са ПДВ. За радове је закључен Уговор52 

између Градске општине Сурчин и извођача „РАС ИНЖЕЊЕРИНГ НИСКОГРАДЊА ДОО“ . 

Београд и учесника у заједничкој понуди ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“, Београд и „AB CONSTRUCT 

TEAM DОО“ Нови Београд и једног анекса уговора53. Укупна вредност изведених радова 

износи 14.959 хиљада динара са ПДВ-ом.  

Извршени су издаци на основу окончане ситуације број 83-19 од 20.03.2019. године у 

укупном износу од 1.423 хиљада динара са ПДВ-ом. За радове закључен је Уговор о извођењу 

непредвиђених радова54 на изради носеће подлоге за постављање фудбалског терена од 

вештачког материјала у Добановцима са истим извођачем и учесницима у заједничкој понуди. 

Укупна вредност изведених радова износи 1.423 хиљада динара са ПДВ-ом. У Уговору и 

окончаној ситуацији није наведена локација.  

Постављање ограде на спортском комплексу у Добановцима. Извршени су издаци на 

основу I привремене ситуације број 01/19 од 25.09.2019. године и рачуна број 35/2019 од 

27.11.2019. године и окончане ситуације број 01/19 од 27.11.2019. године у износу од 3.278 

хиљада динара са ПДВ-ом. За радове је закључен Уговор55 између Градске општине Сурчин и 

извођача „МИРАДО ДОО“ Железник и два анекса уговора56. 

Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора, конто 511321. Са ове 

економске класификације извршени су издаци у износу од 489 хиљада динара. 

Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката, конто 511393. 

Са ове економске класификације извршени су издаци у износу од 14.257 хиљада динара.  

 
50 Број IV-07-401-637/2019 од 28.03.2019.године 
51 Број IV-07-401-1522/2019 од 20.12.2019.године, IV-07-401-1412/2019 од 31.10.2019.године, IV-07-401-02-942/2019 од 

17.05.2019.године; IV-07-401-02-948/19 од 20.05.2019.године; IV-07-401-1510/2019 од 17.12.2019.године, IV-07-401-02-

1237/19 од 02.09.2019.године; 
52 Број IV-07-401-63/2018 од 27.02.2018.године 
53 Број IV-07-401-63/2018 од 01.08.2018.године 
54 Број IV-07-401-339/2018 од 18.09.2018. године 
55 Број IV-07-401-1182/2019 од 09.08.2019.године 
56 Број IV-07-401-1182/2019 од 01.10.2019.године, IV-07-401-1182/2019 од 20.11.2019.године 
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Извођење радова на спортској сали у Бољевцима. Извршени су издаци на основу I 

привремене ситуације број 21089 од 21.08.2019. године и окончане ситуације број 12129 од 

12.12.2019. године у укупном износу од 1.439 хиљада динара са ПДВ-ом. За радове је закључен 

Уговор 57 између Градске општине Сурчин и извођача „Milinković company doo“, Бољевци. 

Укупна вредност изведених радова износи 1.439 хиљада динара без ПДВ. У понуди извођача 

радови се већим делом односе на грејање. Сачињен је Записник о примопредаји радова дана 

30.09.2019. године. 

Радови на санацији хидроизолације крова спортске сале у Бољевцима. Извршени су 

издаци на основу окончане ситуације број 60/2019 од 23.07.2019. године у укупном износу од 

3.515 хиљада динара са ПДВ-ом. За радове је закључен Уговор58 између Градске општине 

Сурчин и извођача „БЕСТ-ИНВЕСТ“ ДОО Земун. Сачињен је Записник о примопредаји радова 

дана 25.07.2019. године. 

Извођење радова (архитектонско-грађевински радови) на спортској сали у Бољевцима 

(друга фаза). Извршени су издаци на основу I привремене ситуације број 171209 од 17.12.2019. 

године у укупном износу од 3.127 хиљада динара са ПДВ. За радове је закључен Уговор59 

између Градске општине Сурчин и извођача „Milinković company doo“, Бољевци.  

Завршетак радова на објекту јавне намене у Јакову (друга фаза). 

Извршени су издаци на основу I привремене ситуације број 20-19 од 23.12.2019. године 

у износу од 6.176 хиљада динара са ПДВ. За радове је закључен Уговор60 између Градске 

општине Сурчин и извођача „Боминг“ д.о.о. Београд и учесника у заједничкој понуди „LKV 

Centar doo“ Београд. 

Капитално одржавање установа културе, конто 511394. Са ове економске 

класификације извршени су издаци у износу од 97.016 хиљада динара.  

Радови на санацији, адаптацији и реконструкцији објекта Дома културе у Добановцима 

(КП 1/1 КО Добановци). Извршени су издаци на основу окончане ситуације број 4-19 од 

03.06.2019. године у износу од 10.357 хиљада динара са ПДВ. За радове је закључен Уговор61 

између Градске општине Сурчин и извођача „Боминг“ д.о.о. Београд, „LKV Centar doo“ 

Београд и „Securiton doo“, Београд и пет анекса уговора62. Укупна вредност изведених радова 

износи 56.967 хиљада динара са ПДВ.  

Извршени су издаци на основу окончане ситуације број 5-19 од 03.06.2019. године у 

износу од 778 хиљада динара са ПДВ. За радове закључен је Уговор о извођењу непредвиђених 

радова63 на санацији, адаптацији и реконструкцији објекта Дома културе у Добановцима са 

истим извођачем и један анекс уговора64. Укупна вредност изведених радова износи 7.767 

хиљада динара са ПДВ.  

Наставак радова на санацији, адаптацији и реконструкцији објекта Дома културе у 

Добановцима, фаза II (КП 1/1 КО Добановци). Извршени су издаци на основу I привремене 

ситуације број 6-19 од 05.07.2019. године и II привременој ситуацији број 25-19 од 30.12.2019. 

године у укупном износу од 42.708 хиљада динара са ПДВ-ом. За радове закључен је Уговор65 

између Градске општине Сурчин и извођача „Боминг“ д.о.о. Београд и „LKV Centar доо“ 

Београд и два анекса уговора66.  

Радови (архитектонско грађевински радови) Дома културе у Бољевцима. Извршени су 

 
57 Број IV-07-401-556/2019 од 22.03.2019. године 
58 Број IV-07-401-555/2019 од 22.03.2019. године 
59 Број IV-07-401-1408/2019 од 29.10.2019. године 
60 Број IV-07-401-1336/2019 од 01.10.2019. године 
61 Број IV-07-401-185/2017 од 27.06.2017. године 
62 Број IV-07-401-185/2017-1 од 01.12.2017. године, IV-07-401-185/2017-2 од 25.06.2018. године, IV-07-401-185/2017-3 од 

20.09.2018. године, IV-07-401-185/2017-4 од 04.12.2018. године, IV-07-401-185/2017-5 од 28.05.2019. године 
63 Број IV-07-401-736/2018 од 02.10.2018. године 
64 Број IV-07-401-736/2018 од 11.12..2018. године 
65 Број IV-07-401-464/2019 од 05.03.2019. године 
66 Број IV-07-401-464/2019 од 25.10.2019. године, IV-07-401-464/2019 од 26.12.2019. године 
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издаци на основу I привремене ситуације број 102/1 од 30.09.2019. године, II привремене 

ситуације број 102/2 од 17.10.2019. године и III привремене ситуације од 102/3 од 31.10.2019. 

године у укупном износу од 41.017 хиљада динара са ПДВ. За радове закључен је Уговор о 

извођењу радова67 између Градске општине Сурчин (наручилац) и извођача ГП МОРАВА ИН 

д.о.о. Крушевац.  

Извођење радова (архитектонско грађевински радови) на адаптацији и реконструкцији 

пословног објекта у Сурчину (део унутрашњег простора Дома културе) и израда пројекта 

изведених радова. 

Извршени су издаци на основу окончане ситуације број 03-03/19 од 10.01.2019. године у 

укупном износу од 1.884 хиљада динара са ПДВ-ом. За радове закључен је Уговор о извођењу 

радова68 између Градске општине Сурчин (наручилац) и извођача „Експертуниверзал“ ДОО, 

Београд-Калуђерица и учесника у заједничкој понуди „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО, Уб и 

„ФРЕНКИ-АЛАРМ“ ДОО, Ваљево и један Анекс уговора69. Укупна вредност изведених 

радова износи 3.874 хиљада динара без ПДВ-ом. Споразумни раскид уговора о извођењу 

радова70 закључен је између наручиоца и извођача. У допису број 86-1/19 од 16.01.2019. године 

надзорни орган предложио је инвеститору да споразумно раскине уговор и прекине радове, јер 

је неопходно израдити пројектно-техничку документацију за део објекта и на основу исте 

направити нову спецификацију радова. Констатовано је да систем за заштиту стабилног 

система за дојаву пожара и стабилног система за детекцију експлозивних гасова није у 

потпуности изведен и да предметни објекат није у употреби.  

Пројектна документација, конто 511451. Са ове економске класификације извршени су 

издаци у износу од 4.174 хиљада динара.  

Израда пројекта за изградњу фискултурне сале и реконструкцију постојећег објекта у 

Добановцима. Извршен је издатак на основу рачуна број 112/2019 од 27.09.2019. године у 

износу од 3.000 хиљада динара. За услуге је закључен Уговор71 између Градске општине 

Сурчин (наручилац) и извршиоца „КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Београд. Пројекат за 

извођење - доградњу фискултурне сале и реконструкцију анекса Основне школе „Стеван 

Сремац“ у Добановцима на КП 269/1, 269/2 и 1/5 Ко Добановци, достављен је Градској управи 

Града Београда, Секретаријату за образовање и дечију заштиту под бројем II -04-04-294/2019 

од 24.09.2019. године. 

Издаци за зграде и грађевинске објекте на разделу Управа Градске општине  су правилно 

евидентирани и исказани.  

 

3.1.3.2. Машине и опрема, група 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 бр. 30: Машине и опрема                                                                                                         у хиљадама динара 

Ред. 

бр. 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
7=6/4 8=6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 23.030 23.030 9.595 9.595 42% 100% 

2 Туристичка организација ГО Сурчин 1.100 1.100 1.097 997 91% 91% 

 
67 Број IV-07-401-1175/2019 од 07.08.2019. године 
68 Број IV-07-401-256/2017 од 27.09.2017. године 
69 Број IV-07-401-256/2017-2 од 09.07.2018. године 
70 Број IV-07-401-256/2017-8 од 16.01.2019. године 
71 Број IV-07-401-736/2018 од 11.12..2018. године 
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Ред. 

бр. 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
7=6/4 8=6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Укупно све организационе јединице 24.130 24.130 10.692 10.592 44% 99% 

4 Укупно Градска општина 25.310 25.310 11.618 11.518 46% 99% 

 

На овој групи конта планирани су издаци у износу од 25.310 хиљада динара, а исказано 

је извршење у укупном износу од 11.618 хиљада динара. 

Машине и опрему чине: 1) опрема за саобраћај, конто 512100 у износу од 4.992 хиљада 

динара; 2) административна опрема, конто 512200 у износу од 6.434 хиљада динара; и 3) 

опрема за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему, конто 512900 у износу од 

192 хиљада динара. 

1) Управа Градске општине.  

На овој групи планирани су издаци у износу од 23.030 хиљада динара, а извршени у 

износу од 9.595 хиљада динара и то: из буџета Градске општине Сурчин извршено је 6.655 

хиљада динара и из осталих извора финансирања 2.940 хиљада динара.  

Машине и опрему чине: (1) опрема за саобраћај, конто 512100 у износу од 4.992 хиљада 

динара; (2) административна опрема, конто 512200 у износу од 4.437 хиљада динара; и (3) 

опрема за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему, конто 512900 у износу од 

167 хиљада динара. 

Аутомобили, конто 512111. Са ове економске класификације извршени су издаци у 

износу од 4.992 хиљада динара. Извршени су издаци у укупном износу од 4.922 хиљада динара, 

за набавку једне „Škoda Octavia A7 Ambition“ и две „Škoda Rapid Active“, на основу рачун-

отпремница број 160-1408-52616, број 160-1409-52616 и број 160-1410-52616, који су издати 

19.06.2019. године. За набавку путничких аутомобила закључен је Уговор72 између Градске 

општине Сурчин и добављача „АУТО ЧАЧАК ДОО“ Чачак.  

Електронска опрема, 512241. Са ове економске класификације извршени су издаци у 

износу од 1.497 хиљада динара.  

Извршени су издаци у укупном износу од 1.448 хиљада динара, за набавку опреме за 

видео надзор, на основу рачуна-отпремница број 767/19 и број 769/19, који су издати 

04.10.2019. године. За набавку опреме за видео надзор закључен је Уговор73 између Градске 

општине Сурчин и добављача „Тисаб ДОО“ Београд. Рачуни – отпремнице, за набавку опрема 

за видео надзор, парафиран од лица које је именовано за праћење извршења уговора, без имена 

и презимена и потписа. ИТ Сектор, Управе Градске општине Сурчин доставио је Извештај о 

уградњи видео надзора од 26.12.2019. године. 

Издаци за машине и опрему на разделу Управа Градске општине су правилно 

евидентирани и исказани. 

2) Туристичка организација 

На овој групи конта планирани су издаци у износу од 1.100 хиљада динара, а извршени у 

износу од 1.097 хиљада динара и односе се на рачунарску опрему. 

Рачунарска опрема, конто 512221. На овој економској класификацији евидентирани су 

издаци у износу од 1.097 хиљада динара. 

 На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да: 

• Неправилно је евидентиран материјал за одржавање хигијене и угоститељства у износу од 

100 хиљада динара по предрачуну број 098/19VP од 23.12.2019. године добављача „Home 

Textile DOO“ Панчево на конту 512221 – Рачунарска опрема, уместо на конту 426800 – 

Материјал за одржавање хигијене и угоститељства, што није у складу са чланом 14. и 15. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем 

и чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству. Аванс за материјал за одржавање хигијене 

 
72 Број IV-07-401-1012/2019 од 29.05.2019.године 
73 Број IV-07-401-1274/2019 од 11.09.2019.године 
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и угоститељства у износу од 100 хиљада динара, евидентиран је на погрешним економским 

класификацијама класе 000000 и класе 300000, што је шире објашњено у тачки 3.3. Биланса 

стања; 

• Неправилно је евидентиран издатак за набавку намештаја (кревети са душецима) у износу 

од 589 хиљада динара, по предрачуну број 0052/19 од 17.12.2019. године добављача 

Бернарда душеци и кревети, Београд, на конту 512221 – Рачунарска опрема, уместо на конту 

512211 – Намештај, што није у складу са чланом 15. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.  

Ризик 

Уколико се настави са евидентирањем издатака на погрешним економским 

класификацијама, постоји ризик да ће финансијски извештаји пружити погрешну слику о 

појединим категоријама издатака. 

Препорука број 9 

Препоручујемо одговорним лицима Туристичке организације да расходе и издатке 

евидентирају на одговарајућим економским класификацијама. 

 
Табела бр. 31: Планирани и извршени расходи и издаци исказани у финансијским извештајима Градске општине 

Сурчин по налазу ревизије, као и њихова утврђена разлика         у хиљадама динара 

Екон. Клас. Опис Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијом 
Извршење 

Налаз 

ревизије 

Разлика 

(6-5) 

1 2 3 4 5 6 7 

411000 Плате и додаци запослених 153.020 153.020 126.307 126.307 0 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 27.162 27.162 21.669 21.669 0 

413000 Накнаде у натури 5.135 5.289 5.034 5.034 0 

414000 Социјална давања запосленима 12.230 12.170 7.951 7.951 0 

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 296 296 295 675 380 

421000 Стални трошкови 64.476 64.725 54.006 54.006 0 

422000 Трошкови путовања 2.125 2.125 1.264 1.264 0 

423000 Услуге по уговору 103.476 103.477 81.580 82.365 785 

424000 Специјализоване услуге 84.107 84.308 64.633 61.475 -3.158 

425000 Текуће поправке и одржавање 80.675 80.675 25.745 21.805 -3.940 

426000 Материјал 10.966 10.929 6.995 7.095 100 

444000 Пратећи трошкови задуживања 562 1.262 1.083 1.083 0 

451000 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама 

8.378 8.378 8.378 8.378 0 

463000 Трансфери осталим нивоима власти 43.445 43.445 22.887 22.887 0 

465000 Остале дотације и трансфери 18.080 18.125 14.639 14.639 0 

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 28.395 28.416 13.910 15.903 1.993 

481000 Дотације невладиним организацијама 27.120 27.120 25.132 25.132 0 

482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2.270 2.270 1.477 1.477 0 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 700 700 282 282 0 

485000 
Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа 
59.984 61.254 48.203 48.203 0 

499000 Средства резерве 6.710 4.385 0 0 0 

511000 Зграде и грађевински објекти 348.587 348.587 132.504 132.504 0 

512000 Машине и опрема 25.310 25.310 11.618 11.518 -100 

513000 Остале некретнине и опрема 0 0 0 3.940 3.940 

514000 Култивисана имовина 200 200 171 171 0 

515000 Нематеријална имовина 600 600 590 590 0 

541000 Земљиште 7.500 7.500 0 0 0 

621000 Набавка домаће финансијске имовине 50 50 50 50 0 

  Укупно 1.121.559 1.121.778 676.403 463.436 0 

 

Према датој табели, у консолидованим финансијским извештајима Градске општине 

Сурчин за 2019. годину на основу извршеног испитивања правилности класификовања и 

адекватног третирања извршених узоркованих трансакција утврђена су укупна одступања од 

9.571 хиљада динара, чији се ефекти, због међусобног потирања, нису одразили на укупан износ 

расхода и издатака, као и на коначан финансијски резултат Градске општине Сурчин за 2019. 

годину. 
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Ризик 

Уколико се настави са преузимањем обавеза и извршавањем расхода и издатака који се 

евидентирају на погрешним економским класификацијама, постоји ризик да расходи и издаци 

неће бити планирани, извршавани, евидентирани и исказани на одговарајућој економској 

класификацији и ризик да финансијски извештаји неће бити истинити и објективни. 

Препорука број 10 

Препоручујемо одговорним лицима да расходе и издатке планирају, извршавају, 

евидентирају и исказују на одговарајућој економској класификацији. 

3.2. Биланс прихода и расхода – Образац 2 

 

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 

корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и буџетских фондова74 прописано је да се финансијски извештаји састављају и 

достављају на следећим обрасцима: 1) Биланс стања; 2) Биланс прихода и расхода; 3) Извештај 

о капиталним издацима и примањима; 4) Извештај о новчаним токовима и 5) Извештај о 

извршењу буџета. Финансијски извештаји садрже и извештаје који се достављају у писаној 

форми, а за које се не прописују обрасци, и то: 1) објашњење великих одступања између 

одобрених средстава и извршења; 2) извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне 

буџетске резерве; 3) извештај о гаранцијама датим у току фискалне године; 4) преглед 

примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, 

усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима. 

У наредној табели исказани су подаци о оствареним текућим приходима и примањима од 

продаје нефинансијске имовине и извршеним текућим расходима и издацима за нефинансијску 

имовину, у претходној и текућој години и подаци о утврђивању резултата пословања за текућу 

и претходну годину. 

 
Табела бр. 32: Биланс прихода и расхода                                                                                           у хиљадама динара 

Екон. Клас. О П И С Претходна година Текућа година 

1 2 3 4 

700000 

+800000  

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 
888.604 656.317 

700000 Текући приходи 888.604 656.317 

710000 Порези 473.481 605.147 

730000 Донације и трансфери 388.184 21.423 

740000 Други приходи 16.449 28.433 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 10.490 1.314 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине     

400000 

+500000 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 706.112 676.297 

400000 Текући расходи 584.004 531.414 

410000 Расходи за запослене 141.496 161.256 

420000 Коришћење роба и услуга 180.184 234.167 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 43 1.083 

450000 Субвенције 80.879 8.378 

460000 Донације. дотације и трансфери 34.983 37.526 

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 13.189 13.910 

480000 Остали расходи 133.230 75.094 

500000 Издаци за нефинансијску имовину 122.108 144.883 

510000 Основна средства 122.108 144.883 

  УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА     

  Вишак прихода и примања – буџетски суфицит 182.492   

  Мањак прихода и примања – буџетски дефицит   19.980 

  КОРИГОВАЊЕ ВИШКА. ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА 139.532 232.949 

  
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је 
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 

55.782 92.028 

 
74 „Службени гласник РС“, број 18/15; 
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Екон. Клас. О П И С Претходна година Текућа година 

1 2 3 4 

  
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за 

покриће расхода и издатака текуће године 
83.750 140.921 

  
ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 
  50 

  
Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине за отплату обавеза по кредитима 
    

  
Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине за набавку финансијске имовине 
  50 

321121 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ 322.024 212.919 

  Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину 199.947  138.215 

  Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину 122.077  74.704 

 

Приходи и примања 

Према подацима за 2019. годину остварени су само текући приходи у износу од 656.317 

хиљада динара и нису остварена примања од продаје нефинансијске имовине. У поређењу са 

претходном 2018. годином, у којој су остварени само текући расходи у износу од 888.604 

хиљада динара, утврђено је смањење у 2019. години за 232.287 хиљада динара, односно 26%. 

Расходи и издаци 

Према подацима за 2019. годину, извршени су текући расходи у износу од 531.414 хиљада 

динара и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 144.883 хиљада динара, што 

укупно износи 676.297 хиљада динара. У поређењу са претходном 2018. годином, у којој су 

текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине извршени у укупном износу од 

706.112 хиљада динара, утврђено је смањење у 2019. години за 29.815 хиљада динара, односно 

4%. 

Резултат пословања 

Градска општина Сурчин је у 2019. години исказала буџетски дефицит у износу од 19.980 

хиљада динара. Буџетски дефицит коригован је за: 1) део нераспоређеног вишка прихода и 

примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у 

износу од 92.028 хиљада динара, 2) део пренетих неутрошених средстава из ранијих година 

коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 140.921 хиљаду динара и 

3) утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за 

набавку финансијске имовине у износу од 50 хиљада динара. 

Исказан вишак прихода и примања – суфицит у износу од 212.919 хиљада динара преноси 

се у наредну године и то: 1) деo вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну 

годину у износу од 138.215 хиљада динара и 2) нераспоређени део вишка прихода и примања 

за пренос у наредну годину у износу од 74.704 хиљада динара. 

3.3. 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, корисника средстава 

организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова. У билансу стања су 

исказане билансне позиције које одражавају стање имовине, обавеза и капитала на дан 31.12. 

године за коју се састaвља.  

У поступку ревизије података исказаних у обрасцу Биланс стања на дан 31. децембра 

2019. године извршена је провера примене начела билансног идентитета која захтева да 

почетни биланс текуће пословне године мора бити потпуно једнак крајњем билансу претходне 

пословне године. У том смислу, извршена је провера поређењем података исказаних у Билансу 

стања на дан 31. децембра 2018. године из колоне 4 (претходна година) са подацима исказаним 
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у обрасцу Биланс стања на дан 31. децембра 2019. године из колоне 5 (текућа година) и 

утврдили смо да није било одступања.  

У Биланс стања укључени су подаци из главне књиге трезора и подаци из завршних 

рачуна директних корисника буџетских средстава који укључују податке из завршних рачуна 

индиректних корисника. 

 

3.3.1. Попис имовине и обавеза 

 

Чланом 18. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству утврђена је обавеза корисника 

буџетских средстава да изврше усклађивање стања имовине и обавеза у књиговодственој 

евиденцији са стварним стањем, односно да изврше попис имовине и обавеза на крају буџетске 

године, са стањем на дан 31.12. године за коју се врши попис.  

Прописи који се примењују приликом пописа су: Уредба о буџетском рачуноводству, 

Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини75, 

Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем76, као и интерни општи акт које доносе буџетски корисници.  

Нисмо присуствовали извршеном попису имовине и обавеза, код директних и 

индиректних корисника буџета Градске општине Сурчин, ревизија је извршена накнадним 

прегледом пописних листа, помоћних књига основних средстава и осталих помоћних књига, 

главне књиге, извештаја пописних комисија и одлука у вези са пописом. 

1) Попис имовине и обавеза код директних корисника Градске општине Сурчин: 

Скупштина Градске општине, Председник градске општине и Веће Градске општине, 

Управа Градске општине и Општинско јавно правобранилаштво. 

На основу Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилника о организацији буџетског 

рачуноводства Градске општине Сурчин77, начелник управе Градске општине Сурчин донео је 

Решења о попису и образовању комисије за попис78 и то: Централне комисије за попис Градске 

општине Сурчин и три комисије: Комисија за попис нематеријалне имовине и сталних 

средстава, Комисија за попис готовинских еквивалената и готовине, краткорочних и 

дугорочних потраживања и финансијских пласмана, временских разграничења и краткорочних 

и дугорочних обавеза и Комисија за попис права коришћења имовине у јавној својини. 

Општинска управа донела је Упутство за рад комисије за попис број IV-01-020-2/2017 од 

28.11.2017. године. 

Редован годишњи попис имовине и обавеза на дан 31.12.2019. године обухвата: 

нематеријалну имовину (компјутерске софтвере, књижевна и уметничка дела, лиценце, остала 

нематеријална основна средства) и остала средства (непокретности и опрема); краткорочна и 

дугорочна потраживања и финансијске пласмане; готовинске еквиваленте и готовину: готов 

новац и друге вредноснице у благајни, хартије од вредности, стална средства плаћања, 

средства на рачунима и депозитима; временска разграничења; краткорочне и дугорочне 

обавезе; права коришћења имовине у јавној својини; евидентирање оштећења имовине са 

уоченим примедбама и достављање посебних пописних листа за имовину која се налази код 

других правних субјеката, на основу веродостојне документације.  

Извештај Централне комисије за попис о извршеном попису имовине и обавеза са стањем 

на дан 31.12.2019. године од 25.02.2020. године, усвојило је Веће Градске општине Сурчин 

Одлуком о усвајању број III-01-06-00-61/2020 од 26.02.2020. године. 

На основу Одлуке о усвојеном попису, имовине и обавеза, извршен је расход: (1) опреме, 

некретнина и опреме и нематеријалне имовине, набавне вредности 4.540 хиљада динара, 

 
75 „Службени гласник РС“, број 27/96  
76 „Службени гласник РС“, бр. 118/2013 и 137/2014  
77 Број II-01-04-139/2010 од 30.09.2010. године 
78 Број IV-01-012-00-100/2019 од 05.11.2019. године 
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исправке вредности 4.444 хиљада динара и садашње вредности 96 хиљада, укупно 169 комада 

основних средстава (пописна листа 21). Централна пописна комисија у предлогу за отпис 

наведене имовине дала је образложење отписа услед застаревањa, дефеката и немогућности 

коришћења, пропадања, губитка својстава и неподобности за даљу употребу; (2) некретнина и 

опреме набавне вредности 356 хиљада динара, исправке вредности 107 хиљада динара и 

садашње вредности 249 хиљада динара и односи се на свињац у Прогaру који је срушен и (3) 

нематеријалне имовине, набавне вредности 18.437 хиљада динара, исправке вредности 17.611 

хиљада динара и садашње вредности 826 хиљада динара и односи се на пројекте и планове 

(пописна листа 26).  

Расходовани су следећи пројекти и планови: пројекат тржног центра на окретници из 

2013. године; главни пројекат пијаце у Добановцима из 2007. године; пројект пута Сурчин – 

Јаково из 2008. године; пројекат за паркирање Сурчин из 2008. године; пројект раскрснице 

„Маршала Тита“ Добановци из 2008. године; петља Сурчин из 2009. године; планови општег 

уређења Петровчића, Бечмена, Бољевца и Прогара из 2009. године; пројекат препарцелације 

за Дом здравља у Сурчину из 2010. године; пројекат Војвођанске улице, Сурчин из 2010. 

године; пројекат уређења центра Сурчина из 2010. године; пројекат за улицу Браће Николића 

од 1-6 Сурчин из 2011. године и план постављања објеката из 2013. године. 

Одлуком о усвајању пописа79 извршен је отпис спорних и ненаплативих потраживања од 

купаца у износу од 431 хиљадe динара, где највећи износ од 357 хиљада динара представља 

отпис потраживања по основу закупа пословног простора из ранијих година, Агенција за 

регистрацију возила, „Café Gaudium“ и СУР „Александар“ (који је пренет из пословних књига 

ЈП Сурчин), а правна лица су брисана из АПР. 

Истом Одлуком о усвајању пописа извршено је прекњижавање потраживања од купаца 

на спорна потраживања у износу од 2.937 хиљада динара, због вођења судског поступка и то: 

УР Гурман у износу од 2.740 хиљада динара и Ромско удружење „Бах“ у износу од 197 хиљада 

динара. 

Пописне листе нематеријалне имовине и сталних средстава су потписане од стране 

пописне комисије, а нису унете стварне количине. 

Нисмо присуствовали извршеном попису имовине и обавеза, а ревизија је извршена 

накнадним прегледом пописних листа, извештаја пописних комисија и Одлука у вези са 

пописом. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је следеће: 

• Централна пописна комисија у Извештају о попису није дала предлог о даљем поступању 

са имовином која је расходована (поступак уништавања, рециклирања, продаје као 

сировине, итд.)  

• Градска општина Сурчин је извршила отпис 15 пројеката и планова набавне вредности 

18.437 хиљада динара, исправке вредности 17.611 хиљада динара и садашње вредности 826 

хиљада динара, а један број пројеката је требало везати за конкретан објекат у употреби; 

један број пројеката је амортизован, а да није постојао основ за амортизацију, јер нису ни 

коришћени; и један број пројеката је требало предати надлежном органу;  

• У пописне листе комисија за попис није унела стварне количине (зграда и грађевинских 

објеката, осталих некретнина и опреме, природне имовине и нематеријалне имовине), која 

се пописује мерењем, бројањем, проценом и није ближе описала наведену имовину, није 

уписала јединице мере, већ је комисија само потписала пописне листе основних средстава, 

што није у складу са чланом 9. став 1 Правилника о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;  

• У пописне листе комисија за попис није унела стварно стање нефинансијске имовине у 

припреми, није ближе описала наведену имовину и није извршила анализу довршености 

 
79 Број III-01-06-00-61/2020 од 26.02.2020. године 
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инвестиција и пренос нефинансијске имовине у припреми за коју су окончана улагања на 

имовину у употреби, што није у складу са чланом 9. став 1 Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 

• У пописне листе комисија за попис није унела стварно стање нематеријалне имовине у 

припреми која се односи на пројекте и планове из ранијих година, није ближе описала 

наведену имовину и није извршила анализу пројеката и планова и пренос нематеријалне 

имовине у припреми за коју су окончана улагања на имовину у употреби, што није у складу 

са чланом 9. став 1 Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем; 

• Комисија за попис није пописала следећу нефинансијску имовину: пијацу површине 

1.893m² и остале објекте и ситан инвентар на пијаци; седам јединица гробља површине 

209.947m², шест капела, седам ограда и остале објекте и ситан инвентар на месним 

гробљима; и пословни простор површине 162m²; зграде и грађевинске објекте површине 

1.649m², опреме за копнени саобраћај један комад, канцеларијске опрема 32 комада и 

комуникационе опрема два комада; пословни простор површине 1.604m², Рибњак 

„Бечменска бара“ Бечмен, површине 47ха 56а 16м2, што није у складу са чланом 2. 

Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања 

са стварним стањем и са чланом 18. Уредбе о буџетском рачуноводству; 

• Извештаји о извршеном попису нематеријалне имовине и сталних средстава и права 

коришћења имовине у јавној својини не садрже стварно и књиговодствено стање 

нефинансијске имовине, узроке неслагања између стварног стања утврђеног пописом и 

књиговодственог стања, предлоге за ликвидацију утврђених разлика, начин књижења 

расходоване нефинансијске имовине, примедбе и објашњења лица која рукују, односно 

која су задужена имовином и примедбе и предлоге комисије за попис, што није у складу 

са чланом 13. став 1. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем; 

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да: изврше свеобухватан 

попис нефинансијске имовине; пописне листе попуне у складу са прописима и да извештаје о 

извршеном попису сачине у складу са прописима; и да пројекте и планове евидентирају у 

пословним књигама у складу са прописима и предузму даље активности у циљу правилне 

евиденције и располагања истима. 

 

2) Попис имовине и обавеза индиректних буџетских корисника  

Месна заједница „Бољевци“. 

Одлуком о усвајању Извештаја о попису број I-01-06-00-14/2020 од 29.01.2020. године, 

извршено је искњижавање водовода Бољевци, садашње вредности 3.899 хиљада динара, на дан 

31.12.2019. године, из књиговодствене евиденције МЗ Бољевци. У Одлуци је наведено да 

водовод Бољевци представља мрежу која је као добро од општег интереса, у јавној својини 

града Београда по основу Закона о јавној својини.  

Културни центар Сурчин и Туристичка организација Сурчин 

Индиректни корисници су пописом обухватили нематеријалну имовину и остала 

средства, која се у моменту пописа налазe код индиректних корисника; краткорочна и 

дугорочна потраживања и финансијски пласмани; готовински еквиваленти и готовина; хартије 

од вредности; стална средства плаћања, средства на рачунима и депозит; краткорочне и 

дугорочне обавезе, права коришћења имовине и оштећења имовине.  

Овлашћена лица Културног центра и Туристичке организације донела су одлуке о 

попису и образовању комисија за попис имовине и обавеза, одредили период у коме ће 

комисија вршити попис и време за попис. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је: 
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• Туристичка организација није пописала: авансе за административну опрему (намештај) у 

износу од 589 хиљада динара и аванс за материјал за одржавање хигијене и угоститељства 

у износу од 100 хиљада динара и није извршила усаглашавање ових аванса са повериоцима, 

што није у складу са чланом 2. став 3 и чланом 12. став 1 Правилника о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и чланом 18. 

став 5 Уредбе о буџетском рачуноводству; 

• У пописне листе Туристичке организације није унето књиговодствено натурално стање, 

самим тим нису унете натуралне разлике између стања утврђеног пописом и 

књиговодственог стања, цене пописане имовине и није извршено вредносно обрачунавање 

пописане имовине, што није у складу са чланом 9. Правилника о начину и роковима вршења 

пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем; 

• Извештаји о попису Туристичке организације и Културног центра не садрже стварно и 

књиговодствено стање имовине и обавеза и разлике између стварног стања утврђеног 

пописом и књиговодственог стања, узроке неслагања између стварног стања утврђеног 

пописом и књиговодственог стања, предлоге за ликвидацију утврђених разлика, начин 

књижења, примедбе и објашњења лица која рукују, односно која су задужена имовином и 

примедбе и предлоге комисије за попис, што није у складу са чланом 13. став 1. Правилника 

о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним 

стањем;  

Препоручујемо одговорним лицима Туристичке организације да: изврше свеобухватан 

попис имовине и обавеза; пописне листе попуне у складу са прописима и извештаје о 

извршеном попису сачињавају у складу са прописима.  

Препоручујемо одговорним лицима Културног центра да извештаје о извршеном попису 

сачињавају у складу са прописима.  

Ризик 

Уколико не буде пописана сва имовина на прави начин, постоји ризик да ће иста бити 

погрешно приказана у финансијским извештајима. 

Препорука број 11  

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да: (1) изврше 

свеобухватан попис нефинансијске имовине; (2) пописне листе попуне у складу са прописима 

извештаје о извршеном попису сачине у складу са прописима; (3) пројекте и планове 

евидентирају у пословним књигама у складу са прописима и предузму даље активности у циљу 

правилне евиденције и располагања истима;  

Препоручујемо одговорним лицима Туристичке организације да: (4) изврше 

свеобухватан попис имовине и обавеза; (5) пописне листе попуне у складу са прописима и 

извештај о извршеном попису сачине у складу са прописима. 

Препоручујемо одговорним лицима Културног центра да: (6) извештај о извршеном 

попису сачине у складу са прописима; 

 

3.3.2. Актива 

 

Укупна актива исказана у консолидованом билансу стања градске општине Сурчин на 

дан 31. децембра 2019. године исказана је у бруто вредности од 4.038.279 хиљадa динара и 

нето вредности од 2.902.072 хиљадa динара, актива директних корисника износи 2.897.364 

хиљадa динара, а актива индиректних корисника 4.708 хиљада динара. 

 
Табела бр. 33: Актива                                                                                                                           у хиљадама динара 

Екон. 
клас. 

Опис 
Износ претх. год. 
(почетно стање) 

Износ текуће године 

Бруто 
Исправка 

вредности 
Нето 

011000 Некретнине и опрема 430.506 691.166 266.882 424.284 
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Екон. 

клас. 
Опис 

Износ претх. год. 

(почетно стање) 

Износ текуће године 

Бруто 
Исправка 
вредности 

Нето 

014000 Природна имовина 514.354 514.354 0 514.354 

015000 Нефинансијска имовина у припреми и аванси 1.150.475 1.274.357 212 1.274.145 

016000 Нематеријална имовина 21.426 81.813 61.034 20.779 

022000 Залихе ситног инвентара и потрошног материјала 0 5.323 5.323 0 

111000 Дугорочна домаћа финансијска имовина 30 514 0 514 

121000 Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности 477.614 457.170 0 457.170 

122000 Краткорочна потраживања 10.697 61.687 51.454 10.233 

123000 Краткорочни пласмани 2.710 10.016 7.032 2.984 

131000 Активна временска разграничења 68.662 941.935 744.326 197.609 

  Укупна актива: 2.676.474 4.038.335 1.136.263 2.902.072 

351000 Ванбилансна актива 9.158 36.709 3.000 33.709 

 

Нефинансијска имовина 

Нефинансијска имовина исказана је у бруто вредности 2.567.013 хиљадa динара и нето 

вредности у износу од 2.233.562 хиљадa динара.  

Нефинансијска имовина код директних корисника на почетку године исказана је у 

износу од 2.111.572 хиљада динара, а на крају године у износу од 2.231.809 хиљада динара. 

Повећање нефинансијске имовине код директних корисника настало је услед нових 

инвестиција у износу од 142.609 хиљада динара, а смањење је настало услед расхода у износу 

од 1.171 хиљаду динара и обрачунате амортизације текуће године у износу од 21.203 хиљада 

динара.  

Некретнине и опрема, група 011000 

Некретнине и опрема у консолидованом билансу стања градске општине Сурчин 

исказана је у бруто вредности 691.166 хиљада динара и нето вредности у износу од 424.284 

хиљада динара. Највећи део некретнина и опреме односи се на Управу Градске општине 

Сурчин и износи 412.023 хиљада динара.  

Законом о јавној својини члан 18. регулисано је да градска општина има право 

коришћења на стварима у својини града у чијем је саставу. На стварима које прибави градска 

општина, право својине стиче град, у чијем је саставу градска општина, а градска општина има 

право коришћења. Статутом града може се предвидети да градска општина има право јавне 

својине на покретним и на непокретним стварима неопходним за рад органа и организација 

градске општине. 

Статутом Града Београда члан 16. став 3. регулисано је да у јавној својини Града 

Београда су ствари у јавној својини на којима право коришћења имају градске општине, месне 

заједнице на територији Града, установе, јавне агенције и друге организације чији је оснивач 

Град. 

Одредбама члана 74. став 10 и 11 Статута Града Београда, регулисано је да градска 

општина има право коришћења на стварима које су у јавној својини града. Градска општина 

има право јавне својине на покретним и непокретним стварима неопходним за рад органа и 

организација градске општине, у складу са посебном одлуком Скупштине града.  

 Није донета посебна одлука Скупштине града предвиђена чланом 74 став 11 Статута 

града Београда,80 као одлука у складу са којом градска општина има право јавне својине на 

покретним и непокретним стварима неопходним за рад органа и организација градске 

општине.  

Одлуком о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда 

односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења број 463-2765/14-C-20 од 

17.априла 2014. године, уређено је поступање са непокретностима које су у јавној својини 

Града Београда, односно на којима град има посебна својинска овлашћења у складу са 

прописима којима се уређује област јавне својине, односно грађевинског земљишта. 

 
80 „Службени лист града Београда“, број 39/2008, 6/2010 и 23/2013, „Службени гласник РС“ број 7/2016 - одлука УС и 

„Службени лист града Београда“, број 60/2019 
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Одлуком о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града 

Београда, односно, на којима град Београд има посебна својинска овлашћења није потпуно и 

на свеобухватан начин решено питање на којим стварима у јавној својини Града, градска 

општина има право коришћења, а на којим покретним и непокретним стварима неопходним за 

рад органа и организација градске општине, градска општина има право јавне својине.  

011100 - Зграде и грађевински објекти 

У консолидованом билансу стања градске општине Сурчин на дан 31. децембра 2019. 

године, исказана је садашња вредност зграда и грађевинских објеката у износу од 398.340 

хиљадa динара, која је преузета из књиговодствене евиденције Управе градске општине.  

У Извештају о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности 

пословања градске општине Сурчин за 2012. годину (у даљем тексту Извештај за 2012. годину) 

наведено је следеће:  

„У помоћној књизи основних средстава евидентиране су зграде и грађевински објекти, у 

које је Градска општина Сурчин вршила улагања од момента образовања. Објекти које користи 

Градска општина Сурчин, а припали су јој деобом са Градском општином Земун након њеног 

образовања, не налазе у пословним књигама. Увидом у евиденцију основних средстава 

утврђено је да не постоје подаци о месту где се објекат налази, површини објекта, парцели, 

кориснику, основу коришћења и други. 

После образовања Градске општине Сурчин, новембра 2004. године, сачињен је Уговор 

о деобном билансу 2005. године81 са Скупштином општине Земун. Општини Сурчин су 

уступљени на коришћење пословни простор (површине 848m²), градска пијаца у Сурчину 

(површине 1.893m²) и гробља на подручју градске општине Сурчин (површине 20,9947ха). У 

прилогу уговора су оверени Записници I, II и III са ЈП „Пословни простор“ Земун, са исказаним 

укупним површинама, адресом, констатацијом затеченог стања, а без података о вредности 

имовине, броју катастарске парцеле, носиоцу права својине и права коришћења и другим 

подацима“. 

Закључком Већа Градске општине Земун од 06. маја 2014. године82, којим је усвојен 

Извештај Комисије за деобни биланс између градских општине Сурчин и Земун, констатовано 

је да је извршена деоба по територијалном принципу: (1) грађевинског, пољопривредног и 

осталог земљишта и шума; (2) пословног простора, пијаца и месних гробаља и припадајућих 

основних средстава и ситног инвентара и (3) формираних управних предмета и архивске грађе. 

Наведени Закључак је достављен Управи Градске општине Сурчин, у којем је наложено 

искњижавање основних средстава из пословних књига Градске општине Земун, које се 

физички налазе на територији градске општине Сурчин, на дан 31.12.2013. године и то: (1) 

опреме за копнени саобраћај један комад, (2) канцеларијске опреме 32 комада, (3) 

комуникационе опреме два комада и (4) остале пословне зграде 11 јединица укупне површине 

1.639m². 

 
Табела бр. 34: Преглед Уговора о деобном билансу број 400-6/05 закључен дана 31.05.2005. године између 

градских општина Сурчин и Земун                                                                                                       у хиљадама динара 

Ред.бр. Опис непокретности 
Површина 

m² 
Саставни делови 

Облик 
својине 

Право 
коришћења 

Напомена 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
пијаца у Сурчину 

Улица М.Тита бб 
1.893 

84 тезге, ограда око пијаце, две 

чесме, један ВЦ са 

санитаријама и ситан инвентар 
(алат за одржавање пијаце) 

државна 

својина 

ПКБ 

корпорација 
  

2 гробље у Сурчину 97.000 

капела, хладњача, ограда, 

четири контејнера, ВЦ и ситан 
инвентар (алат за одржавање 

гробља) 

државна 
својина 

ГО Сурчин   

 
81 Број 400-6/05 од 31.05.2005. године 
82 Број 06-297/2014-II/21 од 06. маја 2014. године 
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Ред.бр. Опис непокретности 
Површина 

m² 
Саставни делови 

Облик 

својине 

Право 

коришћења 
Напомена 

1 2 3 4 5 6 7 

3 гробље у Јакову 19.822 

капела, ограда, ВЦ и ситан 

инвентар (алат за одржавање 
гробља) 

државна 

својина 
ГО Сурчин   

4 гробље у Добановцима 40.000 
ограда и ситан инвентар (алат 

за одржавање гробља) 

државна 

својина 
ГО Земун   

5 гробље у Петровчићу 10.000 

капела, ограда, ВЦ и ситан 

инвентар (алат за одржавање 

гробља) 

државна 
својина 

ГО Земун   

6 гробље у Прогару 10.125 
капела, ограда и ситан 
инвентар (алат за одржавање 

гробља) 

државна 

својина 
ГО Сурчин   

7 гробље у Бечмену 15.000 
капела, ограда, ВЦ и ситан 
инвентар (алат за одржавање 

гробља) 

државна 

својина 
ГО Земун   

8 гробље у Бољевцима 18.000 

капела, ограда, ВЦ и ситан 

инвентар (алат за одржавање 
гробља) 

државна 

својина 
МЗ Бољевци   

9 

пословне просторије у 

Добановцима Улица 
М.Тита 26 

225   
приватна 

својина 
    

10 

пословне просторије у 

Добановцима Улица 

М.Тита 26 

78   
приватна 
својина 

    

11 

пословне просторије у 

Добановцима Улица 

Угриновачка 1 

80   
приватна 
својина 

    

12 
пословне просторије у 
Добановцима Улица 

Угриновачка 13 

21   
јавна 

својина 
град Београд   

13 
пословне просторије у 
Добановцима Улица 

Угриновачка 13 

32   
јавна 

својина 
град Београд   

14 

пословне просторије у 

Сурчину Улица 

Војвођанска 80 

35   
јавна 

својина 
град Београд   

15 

пословне просторије у 

Добановцима Улица 
Угриновачка 1 

26   
приватна 

својина 
  

води се судски 

спор 

16 

пословне просторије у 

Сурчину Улица 
Војвођанска 73 

30   
јавна 

својина 
град Београд 

зграда није 

укњижена у РГЗ 

17 

пословне просторије у 

Сурчину Улица 

Војвођанска 73 

30   
јавна 
својина 

град Београд 
зграда није 
укњижена у РГЗ 

18 

пословне просторије у 

Сурчину Улица 

Војвођанска 77 

16       објекат не постоји 

19 
пословне просторије у 
Сурчину Улица 

Војвођанска 77 

16   
јавна 

својина 
град Београд објекат не постоји 

20 

пословне просторије у 

Сурчину Улица 

Војвођанска 2 

12       објекат не постоји 

21 

пословне просторије у 

Сурчину Улица 
Војвођанска 97 

85   
јавна 

својина 
град Београд 

поднет захтев за 

брисање из 
катастра 

22 

пословне просторије у 

Добановцима Улица 
М.Тита 3 

162         

  укупно пијаце: 1.893         

  укупно гробља: 209.947         

  
укупно пословни 
простор: 

686         

  Укупно све: 212.526         

 

Од 14 јединица пословног простора које су Градској општини Сурчин уступљене на 

коришћење деобом, осам јединица су објекти који или не постоје или су у приватној својини, 

један је срушен и један је у судском спору. 
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За непокретности које су уступљене ГО Сурчин, Уговором о деобном билансу, а на 

основу увида у Катастар непокретности, уписан је облик својине и то: јавна својина града 

Београда, државна својина Републике Србије са правом коришћења ГО Земун, ГО Сурчин, МЗ 

Бољевци и ПКБ Корпорација и приватна својина. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је следеће: 

• Градска општина Сурчин у својим пословним књигама није идентификовала и евидентирала 

зграде и грађевинске објекте, остале непокретности и опрему које користи од образовања 

Градске општине Сурчин и то:  

(2) по Уговору о деобном билансу од 31.05.2005. године са Градском општином Земун: 

пијацу површине 1.893m² и остале објекте и ситан инвентар на пијаци; седам јединица 

гробља површине 209.947m², шест капела, седам ограда и остале објекте и ситан 

инвентар на месним гробљима; и пословни простор површине 162m² 
(3) по Закључку Већа Градске општине Земун од 17.04.2014. године: зграде и грађевинске 

објекте површине 1.649m², опреме за копнени саобраћај један комад, канцеларијске 

опрема 32 комада и комуникационе опрема два комада. 

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да идентификују и 

евидентирају у пословним књигама зграде и грађевинске објекте, остале непокретности и 

опрему које користи. 

У пословним књигама Градска општина је евидентирала улагања у објекте које користи 

и улагања које је преузела од ЈП Сурчин; 
 

Табела бр. 35: Преглед основних средстава Градске општине Сурчин - зграде и грађевински објекти и остале 

некретнине и опрема                                                                                                                                у хиљадама динара 

Ред

. бр 
Назив средства 

Садашња 

вредност 

Површина 

(m²) 

Катастарска 

парцела 

Облик 

својине 

Право 

коришћења 

улагање 
градске 

општине/преуз

ето улагање од 
других 

правних лица 

Број и 

датум акта о 

преузимању 
имовине 

1 
зграда у 
косовској 

16.142.025 1.057 3002 
јавна својина 
град Београд 

  улагање   

2 дк петровчић 4.493.001 474 1542/1 
јавна својина 

град Београд 
  улагање   

3 клуб рома 3.514.077 114 511/2 
приватна 
својина 

  улагање   

4 ромско насеље 2.888.492        улагање   

5 зграда рибњака 2.820.082 143 207/2 
државна 

својина РС 
ГО Земун улагање   

6 
брвнара у 
вртларској 

улици 

1.878.652 80 564/2 
државна 
својина РС 

физичко 
лице 

улагање   

7 
монтажни 

објекат кућица 
105.413   1751/1 

државна 

својина РС 
МЗ Бечмен 

преузето 
улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-

191/16 

8 
монтажни 

објекат кућица 
105.413   1751/1 

државна 

својина РС 
МЗ Бечмен 

преузето 
улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-

191/16 

9 
монтажни 

објекат кућица 
105.413   1751/1 

државна 

својина РС 
МЗ Бечмен 

преузето 

улагање од ЈП 
Сурчин 

И-01-06-

191/16 

10 бунгалови 5.981.159 132 1015 
државна 

својина РС 

ЈП Србија 

шуме 
    

11 
бетонски 

стубови 
135.894   1571/1 

државна 

својина РС 
МЗ Бечмен 

преузето 
улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-

191/16 

12 
тенда изнад 
санка наутичко 

село 

0        
преузето 
улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-

191/16 

13 пијаца сурчин 9.886.684 2.000 875/1 
државна 

својина РС 

ПКБ 

корпорација 
улагање   

14 пијаца јаково 2.408.950 765 711 
јавна својина 

град Београд 
  улагање   
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Ред

. бр 
Назив средства 

Садашња 

вредност 

Површина 

(m²) 

Катастарска 

парцела 

Облик 

својине 

Право 

коришћења 

улагање 

градске 

општине/преуз

ето улагање од 
других 

правних лица 

Број и 

датум акта о 

преузимању 
имовине 

15 

санитарни 

објекат у 
прогару 

1.261.008 60 1015 
државна 

својина РС 

ЈП 

Србијашуме 
улагање    

19 
металне 

надстрешнице 
224.002        

преузето 

улагање од ЈП 
Сурчин 

И-01-06-

191/16 

16 
недовршени 
зидани објекат 

217.854        

преузето 

улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-
191/16 

17 

зидани објекат 

између рибњака 

1-2 

149.335 40 1751/1 
државна 
својина РС 

МЗ Бечмен 

преузето 

улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-
191/16 

18 

метални кавез 

покривен 

магацин 

4.392        

преузето 

улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-

191/16 

20 петља сурчин 4.847.074        улагање    

21 
пешачки мост 
галовица 

2.888.525   4984 
државна 
својина РС 

ГО Земун улагање    

22 
окретница 

прогар 
2.383.361        улагање    

23 

тротоари-

сурчин-

добановци 

1.699.617        улагање    

24 
саобраћајница 
суганица 

1.660.030        улагање    

25 окретница 610 1.197.153        улагање    

26 
војвођанска 

улица 
1.122.035   3214/1 

јавна својина 

град Београд 
  улагање    

27 

тротоари - 

маршала тита 

добановци 

1.100.426        улагање    

28 тротоари-сурчин 643.442        улагање    

29 
тротоари-

бољевци 
229.680        улагање    

30 мост код булића 221.471   3206 
јавна својина 

град Београд 
  

преузето 

улагање од ЈП 
Сурчин 

И-01-06-

191/16 

31 
ограда моста у 

прогару 
58.356        

преузето 

улагање од ЈП 
Сурчин 

И-01-06-

191/16 

41 
виноградска 
улица 

18.890.560   3205     

преузето 

улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-
191/16 

38 
окретница на 

прекој калдрми 
16.535.092            

37 
саобраћајна 
окретница 601 

15.953.593   4913 
државна 
својина РС 

ГО Сурчин     

32 
аутобуска 

стајалишта 
8.064.238            

35 
општински 
паркинг 

7.924.302   1116/1,2 
приватна 
својина 

      

64 
улица ђуре 

јакшића 
7.374.270 2.700 1823 

јавна својина 

град Београд 
  улагање   

58 
улица 
хиландарска 

6.710.333 2.430 3267/1 
државна 
својина РС 

ГО Сурчин улагање   

44 
пут у кључу кп 
4904 

6.165.747   4904 
јавна својина 
град Београд 

  

преузето 

улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-
191/16 

57 
улица сремских 

бећара 
5.286.063 1.912,5 4939/4 

приватна 

својина 
  улагање   

55 
улица слободана 

пауновића 
4.382.530 1.530 4938/3 

јавна својина 

град Београд 
  улагање   

61 
улица дон 

кихотова 
4.333.800 1.530 4930/1 

приватна 

својина 
  улагање   

54 
улица 

владимира баере 
4.000.025 1.417,5 4928/3 

приватна 

својина 
  улагање   

56 
улица 

шехерезадина 
3.649.961 1.327,5 3240/2 

државна 

својина РС 
ГО Сурчин улагање   
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Ред

. бр 
Назив средства 

Садашња 

вредност 

Површина 

(m²) 

Катастарска 

парцела 

Облик 

својине 

Право 

коришћења 

улагање 

градске 

општине/преуз

ето улагање од 
других 

правних лица 

Број и 

датум акта о 

преузимању 
имовине 

45 

приступни пут 

до гробља 
кућних 

љубимаца 

3.356.396   1416 
државна 
својина РС 

ГО Земун 

преузето 

улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-
191/16 

62 
улица 
дубровачка 

3.273.081 1.192,5 3243 
државна 
својина РС 

ГО Сурчин улагање   

65 улица нушићева 3.020.292 1.120,5      улагање   

63 
улица 

железничка 
2.350.004 855 3248/1 

државна 

својина РС 
ГО Сурчин улагање   

60 
улица љубинке 
бобић 

2.318.691 825      улагање   

59 

улица 

шехерезадина 
крак 

1.981.211 742,5 3240/2 
државна 

својина РС 
ГО Сурчин улагање   

36 
Паркинг око 

новог гробља 
1.694.435            

33 
тротоар у 
железничкој 

улици 

1.201.093   3248/1 
државна 

својина РС 
ГО Сурчин     

34 
паркинг касарна 
јаково 

1.102.991            

66 
улица ђуре 

јакшића – крак 
860.038 675 1823 

јавна својина 

град Београд 
  улагање   

47 
пут за црпну 

станицу сурчин 
852.244   1157/3 

државна 

својина РС 
ГО Сурчин 

преузето 
улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-

191/16 

42 
млинска улица 

кп 3217 и 724/1 
699.985   3217 и 724/1 

државна 

својина РС 
ГО Сурчин 

преузето 

улагање од ЈП 
Сурчин 

И-01-06-

191/16 

40 

тротоари 

југопетрол-
дрвотрејд 

617.189   3214/1 
јавна својина 

град Београд 
      

43 

пут на рибњаку 

бечмен   кп 

1751/1 

529.930   1751/1 
државна 
својина РС 

МЗ Бечмен 

преузето 

улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-
191/16 

39 
тротоари мз 

нови сурчин 
489.124   4828/3 

јавна својина 

град Београд 
      

48 

пут у улици 

јаковачке 
десетине 

393.726        

преузето 

улагање од ЈП 
Сурчин 

И-01-06-

191/16 

51 

тротоари николе 

зрињског 
непарна страна 

262.022   3259/1 
државна 

својина РС 
ГО Сурчин 

преузето 

улагање од ЈП 
Сурчин 

И-01-06-

191/16 

49 

изградња пута у 

сурчину код 
игралишта 

225.220   3153 
државна 
својина РС 

МЗ Сурчин 

преузето 

улагање од ЈП 
Сурчин 

И-01-06-
191/16 

46 
ударне десетине 

кп 3245 
208.692   3245 

државна 

својина РС 
ГО Сурчин 

преузето 

улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-

191/16 

52 

тротоар јаково-

маршала тита од 

аутобуске 
станице до 

раскрснице 

207.668        

преузето 

улагање од ЈП 
Сурчин 

И-01-06-

191/16 

50 
пут у ритској 

улици 
160.616   3255 

државна 

својина РС 
ГО Сурчин 

преузето 

улагање од ЈП 
Сурчин 

И-01-06-

191/16 

53 

тротоар и улазна 

ћуприја у 
бечмену 

80.267   1819 
јавна својина 

град Београд 
  

преузето 

улагање од ЈП 
Сурчин 

И-01-06-

191/16 

67 
фискултурна 

сала бољевци 
48.012.416   1180 

јавна својина 

град Београд 
  улагање   

68 
спортски терени 
добановци 

19.718.877   6155 
јавна својина 
град Београд 

  улагање   

69 
објекат на ади 

међици 
8.901.701   6102 

државна 

својина РС 
Удружење улагање   
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Ред

. бр 
Назив средства 

Садашња 

вредност 

Површина 

(m²) 

Катастарска 

парцела 

Облик 

својине 

Право 

коришћења 

улагање 

градске 

општине/преуз

ето улагање од 
других 

правних лица 

Број и 

датум акта о 

преузимању 
имовине 

70 
спомен парк 

сурчин 
5.451.475 1.155 1111 

државна 

својина РС 
ГО Сурчин 

преузето 

улагање од ЈП 
Сурчин 

И-01-06-

191/16 

71 
трим стаза у 

прогару 
2.931.627        улагање   

72 
дечија 
игралишта 

2.648.329        улагање   

73 
спортски терени 

у вртларској 
2.093.842   557, 561/2 

приватна 

својина 
  улагање   

74 

дечије 
игралиште/парк, 

николе тесле, 

бечмен 

1.963.490        

преузето 

улагање од ЈП 
Сурчин 

И-01-06-

191/16 

75 

дечије 

игралиште  

војвођанска 
сурчин 

1.485.637        
преузето 
улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-

191/16 

76 

дечије 

игралиште/парк, 
11.октобра, 

бечмен 

715.227        
преузето 
улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-
191/16 

77 
терени за 

боцање 
642.650 80 4055/2 

јавна својина 

град Београд 
  улагање   

78 

дечије 

игралиште/парк, 

каналска/забрањ
ска, сурчин 

511.341        
преузето 
улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-

191/16 

79 

дечије 

игралиште  

посавац 

бољевци 

483.315        
преузето 
улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-

191/16 

80 

 парк, 

војвођанска 
сурчин 

441.593        

преузето 

улагање од ЈП 
Сурчин 

И-01-06-

191/16 

81 

дечије 

игралиште/парк, 

балканска, 
јаково 

368.682        
преузето 
улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-

191/16 

82 

дечије 

игралиште/парк, 
владе 

обрадовића 

каменог, прогар 

366.310        
преузето 
улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-

191/16 

83 
кошаркашки 
терени у 

бољевцима 

355.517        улагање   

84 

дечије 
игралиште/парк, 

дечанска, 

петровчић 

347.094        

преузето 

улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-

191/16 

85 

дечије 

игралиште/парк, 

гајска, сурчин 

287.031        

преузето 

улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-
191/16 

86 

дечије 
игралиште/парк, 

браће 

гавриловић, 
бољевци 

246.601        

преузето 

улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-
191/16 

87 

дечије 

игралиште/парк, 
орачка, сурчин 

229.273        

преузето 

улагање од ЈП 
Сурчин 

И-01-06-

191/16 

88 

дечије 

игралиште/парк, 

милеве марић, 
сурчин 

222.268        
преузето 
улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-

191/16 

89 
дечије 

игралиште/парк, 
193.934        

преузето 

улагање од ЈП 
Сурчин 

И-01-06-

191/16 
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Ред

. бр 
Назив средства 

Садашња 

вредност 

Површина 

(m²) 

Катастарска 

парцела 

Облик 

својине 

Право 

коришћења 

улагање 

градске 

општине/преуз

ето улагање од 
других 

правних лица 

Број и 

датум акта о 

преузимању 
имовине 

радничка/марка 
раба, сурчин 

90 

дечије 

игралиште/парк, 

бољевачка, 
јаково 

191.676        
преузето 
улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-

191/16 

91 

дечије 

игралиште/парк, 
саве ковачевића, 

бечмен 

162.973        

преузето 

улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-
191/16 

92 

дечије 

игралиште/парк, 
сремска, јаково 

124.431        

преузето 

улагање од ЈП 
Сурчин 

И-01-06-

191/16 

93 

дечије 

игралиште/парк, 
и.л.рибара, 

добановци 

80.399        

преузето 

улагање од ЈП 

Сурчин 

И-01-06-
191/16 

94 

дечије 

игралиште/парк, 
м.тита, 

добановци 

61.238        

преузето 

улагање од ЈП 
Сурчин 

И-01-06-
191/16 

95 наутичко село 0        улагање   

98 

летња 

позорница у 

прогару 

20.289.311 611 1015 
државна 
својина РС 

ЈП Србија 
шуме 

улагање   

99 
гробље у 
добановцима-

ограда 

0   2961 
државна 

својина РС 
ГО Земун улагање   

Напомена: Подаци у табели: инвентарски број, назив основног средства и садашња вредност налазе се у помоћној 

књизи основних средстава, а остали подаци накнадно су добијени у поступку ревизије од Одељења за имовинско 

правне и стамбене послове и Одељења за финансије. 

 

Зграде и грађевински објекти на територији градске општине Сурчин, у јавној евиденцији 

непокретности, уписани су као: јавна својина града Београда, државна својина РС са правом 

коришћења Градске општине Земун, Градске општине Сурчин, месних заједница Градске 

општине Сурчин и осталих. 

Градска општина Сурчин обраћала се у периоду од 2017. до 2019. године Секретаријату 

за имовинске и правне послове Града Београда да изврши преузимање непокретности и 

инвестиција, између осталих дописом од 20.01.2017. године, о преузимању путева и тротоара 

који се налазе на територији Градске општине Сурчин, а који по категоризацији нису у 

надлежности Градске општине Сурчин, на који није добила одговор. У истом периоду Градска 

општина Сурчин обраћала се Секретаријату за имовинске и правне послове са захтевом за 

покретање поступка за упис непокретности у јавну својину Града Београда а и самој Служби 

за катастар непокретности Сурчин, да се у јавној својини изврши промена носиоца права на 

непокретностима, углавном на катастарским парцелама, што се најчешће и реализовало. 

На основу достављених доказа и табеларних прегледа Одељења за имовинско правне 

послове и стамбене послове од 19.06.2020. године утврђено је да:  

Зграда у Косовској улици, објекат образовања, евидентирана је у пословним књигама, а 

према решењу о одобрењу извођења радова у 2018. години које је издато инвеститору Граду 

Београду, Секретаријат за дечију заштиту и образовање, објекат је категорије Б, 

класификациона ознака 126310 – зграда у којима се обавља предшколско образовање (јаслице, 

вртић).  

Фискултурна сала Бољевци је објекат у употреби и озакоњен је 2010. године;  

Зграда рибњака Бечмен, брвнара и кошаркашки терен у Вртларској улици, ромска кућа 

(клуб Рома) и летња позорница у Бојчинској шуми, изграђени без решења о одобрењу 

изградње, а захтев за легализацију поднет је 2010. године. 
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У Извештају за 2012. годину наведени су објекти који су изграђени и стављени у 

употребу а није издата употребна дозвола и није поднет захтев за легализацију: засебни 

санитарни чвор у Бојчинској шуми у Прогару, Наутичко село „Бисер“ у Бољевцима и објекат 

на Ади Међици. 

У катастру непокретности, земљиште на којем се налазе објекти, уписано је као државна 

својина РС, а право коришћења ЈП „Србија шуме“ за бунгалове у Бојчинској шуми, летњу 

позорницу у Бојчинској шуми и санитарни објекат у Бојчинској шуми, Прогар, а за пијацу 

Сурчин уписано је право коришћења ПКБ Корпорације. 

Бунгалови „Бојчинска шума“ представљају шест брвнара које су монтажно демонтажног 

карактера, без издатог одобрења о постављању.  

Наутичко село „Бисер“ Бољевци, налази се на катастарској парцели број 4944/1, која је 

јавна својина РС и катастарској парцели 4937/1, која је својина ПКБ Корпорација, Београд ад. 

Наутичко село је комплекс од 16 кућица на води са теренима за одбојку, фудбал на песку, 

бициклистичком стазом и парком за најмлађе. Постављене кућице могу се премештати са једне 

на другу локацију и немају одобрење о постављењу надлежног органа Управе града Београда. 

У оквиру Наутичког села налази се и зграда рецепције са конгресном салом за коју је захтев за 

легализацију поднет 2010. године. 

Градска општина Сурчин донела је Одлуку о давању пословног простора у закуп83 којом 

је утврдила начин, услове и поступак давања у закуп пословних просторија и то укупно 27 

јединица пословног простора укупне површине 1.630m², који није евидентирала у пословним 

књигама. На дан 31.12.2019. године градска општина дала је у закуп од укупно 27 јединица 16 

јединица пословног простора, укупне површине 674,88m².  
Одлуком Скупштине Градске општине Сурчин број I -01-06-191/16 од 01. августа 2016. 

године, пренета су основна средства у изградњи (припреми) и извршена улагања са ЈП“ 

Сурчин“ на Градску општину Сурчин као оснивача, у складу са Елаборатом који је саставни 

део одлуке о преносу а односе се на: Рибњак „Бечменска бара“ – Бечмен; Наутичко село 

„Бисер“ – Бољевци; Бунгалови – Бојчинска шума; Летња позорница – Бојчинска шума; 

Фискултурна сала – Бољевци; Паркови – дечја игралишта – у свим насељима; Дом културе – 

Добановци; Путеви - у свим насељима; Спомен парк (израда споменика) - Сурчин; Спортски 

центар – Добановци; Тротоари - у свим насељима; Водовод – Бољевци; Ада Међица (изградња 

сојенице) – Нови Београд; Ромско насеље (контејнери и асфалтирање) – Сурчин.  

Одлуком број I -01-06-90-268 од 13. децембра 2018. године, Градска општина Сурчин 

уступила је ЈП „Сурчин“ на управљање и коришћење: пословне просторије у саставу објекта 

Дома културе у Добановцима, пословне просторије у Сурчину, пословне просторије у 

Добановцима, укупне површине 572,03m². Пословни простор није евидентиран у пословним 

књигама Градске општине, нити јавном предузећу. 

Одлукама Градске општине Сурчин број 01-06-192/2016 од 01.08.2016. године и број I -

01-06-90-270/18 од 13. децембра 2018. године, ЈП “Спорт и рекреација“ уступљени су на 

управљање и коришћење објекти: Ресторан „Бечменска бара“ Бечмен, Рестораном „Театар“ 

Сурчин, Балон салом на теренима ФК „Јединство“ Сурчин, спортска сала у Бољевцима и 

спортска сала у Петровчићу и покретне ствари које су у функцији коришћења ових објеката. 

Објекти и покретне ствари евидентирани су у пословним књигама градске општине. 

Управа Градске општине Сурчин је у пословним књигама евидентирала некретнине 

приказане у следећој табели: 

 
Табела бр. 36: Зграде и грађевински објекти (Управа Градске општине Сурчин)                                у хиљадама 

Екон. клас. Опис Набавна вредност Исправка вредности Садашња вредност 

011125 Остале пословне зграде 43.739 11.686 32.053 

011132 Ресторани, одмаралишта 7.875 1.758 6.117 

 
83 Број И-01-06-190/2016 од 01.08.2016. године 
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Екон. клас. Опис Набавна вредност Исправка вредности Садашња вредност 

011133 Складишта, силоси, гараже и сл. 18.956 4.804 14.152 

011141 Аутопутеви, мостови, надвожњаци и тунели 24.713 6.662 18.051 

011145 Остали саобраћајни објекти 159.136 23.980 135.155 

011151 Водовод 93.797 20.575 73.222 

011192 Комуникациони и електрични водови 375 113 262 

011193 Спортски и рекреациони и центри 187.187 87.948 99.239 

011194 Установе културе 27.709 7.620 20.089 

011100 Укупно: 563.488 165.147 398.340 

  

Пословне зграде (011120), пословни простор и други објекти (011130) и остали објекти 

(011190) 

Остале пословне зграде, конто 011125 укупне садашње вредности 32.053 хиљада динара 

односе се на: зграду у Косовској садашње вредности 16.142 хиљада динара, Дом културе 

Петровчић садашње вредности 4.493 хиљада динара, Клуб Рома садашње вредности 3.514 

хиљада динара, Ромско насеље садашње вредности 2.888 хиљада динара, зграда Рибњака 

садашње вредности 2.820 хиљада динара, брвнара у Вртларској улици садашње вредности 

1.879 хиљада динара и три монтажна објекта садашње вредности 316 хиљада динара  

Ресторани, одмаралишта, конто 011132 укупне садашње вредности 6.117 хиљада 

динара односи се на: бунгалове Бојчинске шуме садашње вредности 5.981 хиљада динара, 90 

комада бетонских стубова садашње вредности 134 хиљада динара. 

Складишта, силоси, гараже и сл., конто 011133 садашње вредности 14.152 хиљада 

динара и односи се на пијацу Сурчин садашње вредности 9.887 хиљада динара, пијаца Јаково 

2.409 хиљада динара, санитарни објекат у Прогару садашње вредности 1.261 хиљаду динара, 

недовршени зидани објекат садашње вредности 218 хиљада динара, зидани објекат између 

рибњака 1-2 садашње вредности 149 хиљада динара, 51 комад металних надстрешница 

садашње вредности 228 хиљада динара. 

Комуникациони и електрични водови, конто 011192 садашње вредности 262 хиљада 

динара и односи се на 25 стубова за струју и контролни орман. 

Спортски и рекреациони објекти, конто 011193 садашње вредности 99.239 хиљада 

динара и односи се на фискултурна сала Бољевци садашње вредности 48.012 хиљада динара, 

спортски терени Добановци садашње вредности 19.719 хиљада динара, објекат на Ада Међици 

садашње вредности 8.902 хиљада динара, спомен парк Сурчин садашње вредности 5.451 

хиљада динара, трим стаза у Прогару садашње вредности 2.932 хиљада динара, једна јединица 

дечијих игралишта садашње вредности 2.648 хиљада динара, спортски терени у Вртларској 

садашње вредности 2.094 хиљада динара, 21 јединица дечијих игралишта у парковима 

садашње вредности 10.689 хиљада динара, терени за боћање, кошаркашки терени у 

Бољевцима. 

Установе културе, конто 011194 садашње вредности 20.089 хиљада динара и односи се 

на летњу позорницу у Прогару. 

Индиректни корисници 

Културном центру дат је на коришћење пословни простор, без накнаде, укупне нето 

површине 69,75m² (са правом коришћења заједничких просторија укупне нето површине 

12,65m²). 
Општинско веће Градске општине Сурчин, донело је Одлуку84, којом Градска општина 

Сурчин овлашћује Туристичку организацију да у њено име и за њен рачун врши и предузима 

све правне радње као и остале послове и друге активности у складу са законом, а који се односе 

на обављање привредне делатности у циљу промовисања туризма на територији градске 

општине Сурчин. Овлашћење се односи на имовину којом управља Градска општина Сурчин 

и то: Рибњак „Бечменска бара“ Бечмен, Наутичко село „Бисер“ Бољевци и бунгалови 

„Бојчинска шума“ Прогар.  

 
84 Број III-01-06-90-147/2019 од 16.05.2019. године 
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На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је следеће: 

• Градска општина Сурчин у пословним књигама није идентификовала и евидентирала 

пословни простор површине 1.604m²;  

• Рибњак „Бечменска бара“ Бечмен, површине 47ха 56а 16м2, којим управља градска општина 

Сурчин, није евидентиран у њеним пословним књигама, а у Катастру непокретности уписан 

је као пољопривредно земљиште канал у државној својини Републике Србије, корисник 

Градска општина Сурчин - Месна заједница Бечмен; 

• Градска општина Сурчин у својим пословним књигама, у ванбилансној евиденцији, није 

евидентирала непокретности, две зграде здравства у Сурчину, у улици Војвођанска број 

109, које јој је Град Београд дао на коришћење, без накнаде, на период од 10 година, што 

није у складу са чланом 3. Уговора о давању на коришћење непокретности број XXI-002-

463-609/2013 од 21.08.2015. године. 

• Зграда у Косовској улици, евидентирана је у пословним књигама Градске општине Сурчин 

у износу од 16.142 хиљада динара, иако је објекат категорије Б, класификациона ознака 

126310 – зграда у којој се обавља предшколско образовање (јаслице, вртић) у јавној својини 

Града Београда; 

• помоћна књига основних средстава (осим опреме) не обезбеђује детаљне податке о 

основним средствима (податке о површини, катастарској парцели и катастарској општини, 

листу непокретности, адреси, исправи о својини, основу коришћења, и друго), што није у 

складу са чланом 14. Уредбе о буџетском рачуноводству;  

• на једном инвентарском броју евидентирано је више објеката (шест брвнара-бунгалови, 

аутобуска стајалишта, дечија игралишта, терени за голф Бечмен, спортски терени 

Добановци, кошаркашки терени у Бољевцима, контејнери за социјално становање-Ромско 

насеље);  

• Наутичко село је евидентирано као комплекс и једна целина, а састоји се од различитих 

објеката: рецепције, терена за спорт, терена за одбојку, фудбал на песку, бициклистичке 

стазе и парка за најмлађе и опреме;  

• Два дечија игралишта у улици Балканској у Јакову и у улици Соколској у Добановцима, 

немају исказану вредност, а пренети су из евиденције ЈП “Сурчин“.  

• У 2019. години извршена су улагања (радови) а није издато одобрење о извођењу радова 

односно грађевинска дозвола и решење о постављењу на: спортској сали у Бољевцима друга 

фаза (грејање и на хидроизолација крова и архитектонско-грађевински радови); фудбалском 

терену у Добановцима и постављање ограде; на објекту јавне намене у Јакову (друга фаза), 

објекта Дома културе у Добановцима (санација, адаптација и реконструкција); Дому 

културе у Бољевцима; израда нових аутобуских стајалишта;  

• Више је евидентирана зграда Рибњака, ресторан, у износу од најмање 2.820 хиљада динара 

на економској класификацији 011125 - Остале пословне зграде, а мање у истом износу на 

економској класификацији 011132 - Ресторани и одмаралишта, што није у складу са чланом 

10. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем.  

• Више су евидентирана три монтажна објекта кућице у износу од најмање 316 хиљада динара 

на економској класификацији 011125- Остале пословне зграде, а мање у истом износу на 

економској класификацији 011133– Складишта, силоси, гараже и друго, што није у складу 

са чланом 10. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем.  

• Више су евидентирани контејнери за социјално становање Рома (ромско насеље) у износу 

од најмање 2.888 хиљада динара на економској класификацији 011125- Остале пословне 

зграде, а мање у истом износу на економској класификацији 011112– Стамбени простор за 

социјалне групе, што није у складу са чланом 10. Правилника о стандардном 
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класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  

• Споменик у парку Сурчин у износу од 5.451 хиљада динара и 20 дечијих игралишта у 

парковима на територији Градске општине Сурчин у износу од 11.486 хиљада динара више 

су евидентирани на економској класификацији 011193- Спортски и рекреациони објекти, а 

мање у истом износу на економској класификацији 011300 – Остале некретнине и опрема, 

што није у складу са чланом 10. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем.  

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да идентификују и 

евидентирају у пословним књигама зграде и грађевинске објекте, које користе; да у 

ванбилансној евиденцији евидентирају зграде које им је Град Београд дао на коришћење без 

накнаде на период од 10 година; припреме прописану документацију и иницирају примопредају 

Граду Београду, зграде у Косовској улици у којој се обавља предшколско образовање, а која је 

у пословним књигама градске општине Сурчин, у складу са прописима и актима носиоца права 

јавне својине; да помоћне књиге основних средстава воде у складу са прописима; да улагања у 

непокретности врше у складу са прописима. 

Мере предузете у поступку ревизије 

Градска општина је започела уређивање помоћних књига основних средстава; 

Градска општина Сурчин нам је презентовала доказе, да је у 2020. години, улагање у парк 

Јаково, унето у помоћну евиденцију основних средстава на основу Записника о примопредаји 

радова од 21.05.2020. године у вредности 8.935 хиљада динара. За дечија игралишта у парку у 

Добановцима, Комисија која је формирана Решењем начелника општинске управе број IV-01-

020-05-10/2020 од 27.05.2020. године сачинила је Записник 04.06.2020. године и констатовала 

да је игралиште у запуштеном стању са видљивим оштећењима мобилијара.  

Градска општина извршила је прекњижавање:  зграде Рибњака, ресторан, у износу од 

2.820 хиљада динара на економску класификацију 011132 - Ресторани и одмаралишта налогом 

за књижење број 1.1.1.0 од 03.01.2020. године; три монтажна објекта кућице у износу од 316 

хиљада динара на економској класификацији 011133– Складишта, силоси, гараже и друго, 

налогом за књижење број 1.1.1.0 од 03.01.2020. године; контејнера за социјално становање 

Рома (ромско насеље) у износу од 2.888 хиљада динара на економској класификацији 011112– 

Стамбени простор за социјалне групе, налогом за књижење број 1.1.1.0 од 03.01.2020. године; 

Споменик у парку Сурчин у износу од 5.451 хиљада динара и 20 дечијих игралишта у 

парковима на територији Градске општине Сурчин у износу од 11.486 хиљада динара на 

економску класификацију 011300 – Остале некретнине и опрема налогом за књижење број 

1.1.1.0 од 03.01.2020. године. 

Саобраћајни објекти (011140) и водоводна инфраструктура (011150) 

Аутопутеви, мостови, надвожњаци и тунели, конто 011141 садашње вредности 18.051 

хиљада динара и односи се на петљу Сурчин садашње вредности 4.847 хиљада динара, 

пешачки мост Галовица садашње вредности 2.889 хиљада динара, окретница Прогар садашње 

вредности 2.383 хиљада динара, саобраћајницу Суганица садашње вредности 1.660 хиљада 

динара, окретница 610 садашње вредности 1.197 хиљада динара, Војвођанска улица садашње 

вредности 1.122 хиљада динара, мост код Булића садашње вредности 221 хиљада динара, 

четири јединице тротоари Сурчин – Добановци, Добановци, Бољевци, Сурчин садашње 

вредности 3.673 хиљада динара, ограда моста у Прогару садашње вредности 58 хиљада динара.  

Градска општина Сурчин обраћала се у 2017. години Секретаријату за имовинске и 

правне послове Града Београда за пренос путева, улица, окретница и тротоара који по 

категоризацији нису у њеној надлежности.  

Остали саобраћајни објекти, конто 011145 садашње вредности 135.155 хиљада динара 

и односи се на 35 јединице путева, тротоара, паркинга, окретница, улица, аутобуска стајалишта 

дата збирно једним инвентарским бројем. 16 улица укупне садашње вредности 69.340 хиљада 

динара, седам јединица путева укупне садашње вредности 11.684 хиљада динара, шест 
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јединица тротоара укупне садашње вредности 2.857 хиљада динара, две саобраћајне окретница 

укупне садашње вредности 32.489 хиљада динара, три паркинга укупне садашње вредности 

10.722 хиљада динара, и аутобуска стајалишта укупне садашње вредности 8.064 хиљада динара 

(која су дата под једним инвентарским бројем). 

У Извештају за 2012. годину наведено је да за изграђене саобраћајне објекте: тротоаре, 

петље пута, пешачке мостове, аутобуска стајалишта, паркинг простор и саобраћајне окретнице 

није издата употребна дозвола и није поднет захтев за легализацију објеката. 

Одлуком о некатегорисаним путевима Градске општине Сурчин85 утврђени су 

некатегорисани путеви на територији ове градске општине. Закључак Већа Градске општине 

Сурчин број III-01-06-82/2018 од 11.05.2018. године достављен је Служби катастра 

непокретности Сурчин ради уписа промене начина коришћења земљишта. 

За реконструкцију надстрешница на стајалиштима ЈЛПП (Јавног линијског превоза 

путника), које је Градска општина Сурчин набавила и поставила у ранијем периоду, поднет је 

захтев Секретаријату за јавни превоз Града Београда за поправку и одржавање наведених 

надстрешница. Секретаријат за јавни превоз одговорио је дописом број 346.5-2150/17 од 

31.08.2017. године да су стајалишне надстрешнице нестандардног типа, постављене без 

сазнања овог Секретаријата, без одговарајуће техничке документације и правних аката, па се 

као такве не воде као имовина овог Секретаријата. У допису Секретаријат за јавни превоз се 

сагласио да Градска општина Сурчин реализује набавку и предузме остале мере како би се 

постојеће надстрешнице које је поставила ова општина довеле у технички исправно стање.  

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је следеће: 

• У пословним књигама Градске општине Сурчин евидентирано је улагање у 47 јединица 

општинских путева и улица, тротоара, тргова, јавних паркова, мостова, и осталих 

саобраћајних објеката, укупне вредности 153.206 хиљада динара, иако је прописано чланом 

10. став 2 и став 10 Закона о јавној својини и чланом 5. став 5 Закона о Главном граду да су 

општински путеви и улице, тротоари, тргови, јавни паркови, мостови, добра у општој 

употреби, која су због своје природе намењена коришћењу свих и која су у својини јединице 

локалне самоуправе на чијој територији се налазе, односно Града Београда 

• У пословним књигама евидентиране су окретнице, саобраћајнице, улице и тротоари, на 

економској класификацији 011141 - Аутопутеви, мостови, надвожњаци и тунели, у износу 

од 10.036 хиљада динара, уместо на економској класификацији 011145 - Остали саобраћајни 

објекти, што није у складу са чланом 10. Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском 

рачуноводству.  

• У пословним књигама евидентирана су аутобуска стајалишта на једном инвентарском броју 

(1519), без података о броју, површини и локацији аутобуских стајалишта и без одобрења о 

извођењу радова, односно постављању. 

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да припреме прописану 

документацију и иницирају примопредају Граду Београду општинских путева и улица, 

тротоара, тргова, јавних паркова, мостова, и осталих саобраћајних објеката, који су у 

пословним књигама градске општине Сурчин, у складу са прописима и актима носиоца права 

јавне својине. 

Мере предузете у поступку ревизије 

Градска општина Сурчин извршила је прекњижавање улица и тротоара у износу од 10.036 

хиљада динара на економску класификацију 011145 - Остали саобраћајни објекти, налогом за 

књижење број 1.1.1.0 од 03.01.2020. године и доставила је налог за књижење број 1.1.1.0 од 

03.01.2020. године и аналитичке картице. 

Водовод, конто 011151. На овом конту исказан је износ од 73.222 хиљада динара и 

 
85 Службени лист Града Београда број 56/17 
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односи се на водовод у Бољевцима садашње вредности 70.277 хиљада динара, водовод у 

Добановцима садашње вредности 2.309 хиљада динара и водовод у Јакову садашње вредности 

635 хиљада динара.  

У помоћној евиденцији основних средстава за водоводну мрежу није исказан податак о 

количини у дужним метрима. 

Скупштина Града Београда је донела Решење број 463-1165 од 21.02.2017. године, којим 

је ЈКП „Београдском водоводу и канализацији“ дала на коришћење комуналну мрежу за 

дистрибуцију воде и мрежу за одвођење атмосферских и отпадних вода, чија је примена од 

01.01.2018. године. Са ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Град Београд је закључио и 

Уговор о давању на коришћење комуналне мреже за дистрибуцију воде за одвођење 

атмосферских и отпадних вода број III 401.1-1587 од 29.12.2017. године. 

Чланом 5 став 5 Закона о главном граду регулисано је да је комунална мрежа на 

територији Града Београда у јавној својини града Београда. 

 На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је следеће: 

• комунална мрежа (водовод) Бољевци, Добановци и Јаково евидентирана у пословним 

књигама Градске општине Сурчин у укупном износу од 73.222 хиљада динара, иако је 

прописано чланом 5. став 5 Закона о главном граду, да је град Београд носилац права јавне 

својине на комуналној мрежи на територији града Београда;  

Мере предузете у поступку ревизије  

Градска општина Сурчин је доставила Одговор на допис за достављање података од ЈКП 

„Београдски водовод и канализација“ од 27.07.2020. године. У наведеном допису ЈКП 

„Београдски водовод и канализација“ је навео техничке податке о  водоводној мрежи у насељу 

Бољевци, Добановци, Јаково и Кључ и то: (1) идентификациони број (ИД број), годину 

изградње, дужину цевовода, пречник, материјал; (2) финансијске податке и датум књижења и 

(3) графички приказ водоводне мреже у сваком траженом насељу са ИД бројевима. Наведене 

су следеће вредности по насељима на дан 31.12.2019. године: Водовод Бољевци у износу од 

174.407 хиљада динара; водовод Јаково  у износу од 35.263 хиљаде динара; водовод Добановци 

у износу од 31.557 хиљада динара и водовод Кључ у износу од 67.430 хиљада динара. У 

детаљним техничким и финансијским подацима наведена водоводна мрежа се води у 

пословним књигама ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и дат је преглед водоводне 

мреже, по ИД броју, години изградње, дужини, пречнику, материјалу, садашњој вредности и 

датуму књижења. Градска општина Сурчин доставила је налоге за искњижавање водовода: 

Бољевци, Добановци, Јаково и Кључ. 

011200 - Опрема 

У консолидованом билансу стања градске општине Сурчин на дан 31. децембра 2019. 

године, исказана је садашња вредност опреме у износу од 25.818 хиљада динара, од чега је 

износ од 24.757 хиљада динара преузет из књиговодствене евиденције директних корисника, 

а износ од 1.061 хиљада динара из завршних рачуна индиректних корисника Културног центра 

Сурчин 983 хиљада динара и Туристичке организације Сурчин 78 хиљада динара.  

Градска општина Сурчин евидентирала је у пословним књигама опрему директних 

корисника, што је приказано у табели: 

 
Табела бр. 37: Опрема директних корисника                                                                                    у хиљадама динара 

Екон. клас. Опис Набавна вредност Исправка вредности Садашња вредност 

011211 Опрема за копнени саобраћај 16.165 6.190 9.975 

011212 Пловни објекти 25.521 22.536 2.985 

011215 Остала опрема за саобраћај 3.088 3.088 0 

011221 Канцеларијска опрема 19.189 14.533 4.656 

011222 Рачунска опрема 13.362 11.294 2.068 

011223 Комуникациона опрема 4.714 4.712 2 

011224 Електронска и фотог. Опрема 13.807 11.251 2.556 

011225 Опрема за домаћинство и угоститељство 6.150 5.403 747 

011231 Опрема за пољопривреду 58 54 4 
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Екон. клас. Опис Набавна вредност Исправка вредности Садашња вредност 

011241 Опрема за заштиту животне средине 705 364 341 

011253 Мерни и контролни инструменти 44 17 27 

011263 Опрема за културу 4.315 3.847 468 

011264 Опрема за спорт 326 55 271 

011281 Опрема за јавну безбедност 191 188 3 

011292 Моторна опрема 5.451 4.796 655 

011294 Немоторна опрема 172 172 0 

011200 Укупно: 113.258 88.500 24.758 

 

Опрему за саобраћај (пловне објекте), чини 30 комада пловних објекта и то пристани, 

сплавови, чамци, понтон. ЈП за спорт и рекреацију дато је на коришћење 15 пловних објеката 

набавне вредности 17.977 хиљада динара (пристани у Јакову, Ади Међици, Прогару), а 

Туристичкој организацији Сурчин дата су на коришћење четири пловна објекта (плутајући 

сплавови, понтон и два чистача за рибњак). 

У пословним књигама ГО Сурчин води се опрема која је дата на коришћење индиректним 

корисницима Градске општине Сурчин, јавним предузећима и државним органима и 

организацијама и удружењима (Дом здравља, Основна школа Душан Вукасовић, Локална 

пореска администрација, Катастар, Пошта у катастру, КУД Будућност Добановци, Словачки 

дом Добановци, Удружење Рома). Наведена опрема је дата уз реверсе али без уговора (акта о 

давању имовине) и спецификације опреме. 

 
Табела бр. 38: Опрема дата индиректним корисницима, ЈП и осталима                                         у хиљадама динара 

Корисник Конто Набавна вредност  Исправка вредности  Садашња вредност  

МЗ Бољевци 0112 304 300 4 

Културни центар Сурчин 0112 228 228 0 

Туристичка агенција Сурчин 0112 2.790 1.638 1.152 

Индиректни корисници укупно:   3.322 2.166 1.156 

ЈП за спорт и рекреацију 0112 24.646 24.646 0 

ЈП Кабловска 0112 2.606 2.578 28 

ЈП за гас 0112 619 615 5 

ЈП Аграр Сурчин 0112 246 217 29 

ЈП Сурчин 0112 28 28 0 

Јавна предузећа укупно: 0112 28.146 28.083 62 

Остали (правна лица, удружења…) укупно: 0112 2.886 2.317 570 

Укупно   34.354 32.566 1.788 

  

 На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је следеће: 

• Градска општина Сурчин није сачињавала акт о давању на коришћење опреме индиректним 

корисницима Градске општине Сурчин, јавним предузећима и државним органима и 

организацијама, удружењима и осталима, са спецификацијом опреме у којој су наведени 

инвентарски број, назив, врста имовине, локација, количина и вредност опреме;  

• у помоћним књигама основних средстава, опрема није распоређена у амортизационе групе 

и делове амортизационих група које су прописане у Номенклатури и опреми нису додељене 

прописане годишње стопе амортизације, што није у складу са чланом 2. став 1. Правилника 

о номенклатури нематеријалних улагања са стопама амортизације; 

• Градска општина Сурчин није примењивала прописане годишње стопе амортизације за 

рачунарску опрему набављену у 2019. години инвентарски број од 4717 до 4756, примењена 

је амортизациона стопа од 30% уместо прописане 20%, више је обрачуната амортизација за 

58 хиљада динара, а мање је исказана за исти износ садашња вредност опреме у билансу 

стања, опрема је потцењена; За клима уређаје примењена је амортизациона стопа од 10%, 

уместо прописане 16,5%. 

Препоручујемо Градској општини Сурчин да уреде поступак давања на коришћење 

опреме у складу са законским прописима и да примењују одговарајуће амортизационе групе и 

стопе амортизације. 

Опрема код индиректних корисника 

У Билансу стања Културног центра Сурчин исказана је: административна опрема у 
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износу од 831 хиљаду динaра, и опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна 

опрема у износу од 151 хиљаду динара.  

Туристичка организација у билансу стања исказала је административну опрему у износу 

од 78 хиљада динара. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да: 

• Туристичка организација није евидентирала у главној књизи Административну опрему, 

аналитички конто 011220, у износу од 279 хиљада динара и то: рачунарску опрему у износу 

од 198 хиљада динара и електронску опрему - систем за контролу чуварске службе 81 

хиљаду динара, а у помоћној књизи није евидентирала административну опрему у износу од 

30 хиљада динара, што није у складу са чланом 10 и 13. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и члану 9. став 2. Уредбе о 

буџетском рачуноводству; За износ од 279 хиљада динара мање су евидентирани извори 

средстава (капитал); 

• Туристичка организација није извршила усклађивање, стања помоћне књиге основних 

средстава, у којој је опрема исказана у садашњој вредности од 356 хиљада динара, са 

главном књигом у којој је на синтетичком конту 011200 – Опрема, исказана садашња 

вредност 78 хиљада динара, на тај начин су помоћна књига и главна књига неусклађене за 

износ од 278 хиљада динара, што није у складу са чланом 18. став 1. Уредбе о буџетском 

рачуноводству. 

• Културни центар, у 2019. години набавио је: клима уређај инвентарски број 101, примењена 

је амортизациона стопа од 10% уместо прописане 16,5%, мање је обрачуната амортизација, 

а више је исказана садашња вредност опреме у консолидованом билансу стања; радни сто са 

комодом инвентарски број 100, примењена је амортизациона стопа од 10% уместо 

прописане 12,5%, мање је обрачуната амортизација, а више је исказана садашња вредност 

опреме у консолидованом билансу стања; рачунар (лаптоп) инвентарски број 102, 

примењена је амортизациона стопа од 30% уместо прописане 20%, више је обрачуната 

амортизација, а мање је исказана садашња вредност опреме у консолидованом билансу 

стања.  

• Културни центар је административну опрему, која је неновчани оснивачки улог градске 

општине, унео 02.01.2016. године, уместо 18.08.2015. године и за тај период није обрачунао 

амортизацију, што је проузроковало исказивање већег износа садашње вредности опрема у 

консолидованом билансу стања.  

• У помоћним књигама основних средстава, опрема није распоређена у амортизационе групе 

и делове амортизационих група са припадајућом стопом амортизације, које су прописане у 

Номенклатури, што није у складу са чланом 2. став 1. Правилника о номенклатури 

нематеријалних улагања са стопама амортизације; (Културни центар и Туристичка 

организација)  

• Исправка вредности административне опреме, неправилно је евидентирана у пословним 

књигама на аналитичком конту 011120 - Пословне зграде, уместо на аналитичком конту 

011220 – Административна опрема, а у билансу стања подаци су исказани на правилним 

економским класификацијама и нису произашли из пословних књига, што није у складу са 

чланом 10. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за 

буџетски систем. (Туристичка организација) 

Препоручујемо одговорним лицима Туристичке организације да: евидентирају стање и 

промене на имовини (опрема) у прописаним пословним књигама и на одговарајућим 

економским класификацијама; да примењују одговарајуће амортизационе групе и стопе 

амортизације које су прописане; и да изврше усклађивање помоћних књига и евиденција са 

главном књигом пре пописа имовине и обавеза и пре припреме финансијских извештаја. 

Мере предузете у поступку ревизије 

Културни центар. Опреми је доделио прописане амортизационе групе и прописане стопе 
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амортизације, усклађена је помоћна књига основних средстава са главном књигом, налог за 

књижење број 3451 од 24.06.2020. године, обрачун амортизације од 24.06.2020. године, преглед 

основних средстава по стопама отписа од 25.06.2020. године, преглед основних средстава са 

променама од 25.06.2020. године, закључни лист за аналитички конто 0112 – Опрема на 

шестоцифреном нивоу и аналитичке картице опреме. 

Обрачунао је амортизацију опреме почев од 2015. године до 31.12.2019. године и 

евидентирао у пословним књигама налог за књижење број 3451 од 24.06.2020. године, обрачун 

амортизације опреме од 24.06.2020. године, преглед основних средстава по стопама отписа од 

25.06.2020. године, преглед основних средстава са променама од 25.06.2020. године, закључни 

лист за аналитички конто 011200 – Опрема на шестоцифреном нивоу и аналитичке картице 

опреме. Доставио шифарник основних средстава са прописаним амортизационим стопама и 

амортизационим групама и преглед основних средстава по стопама отписа од 25.06.2020. 

године и помоћну евиденцију основних средстава;  

011300 – Остале некретнине и опрема 

У консолидованом билансу стања градске општине Сурчин на дан 31. децембра 2019. 

године, исказана је садашња вредност осталих некретнина и опреме у износу од 126 хиљада 

динара, од чега је износ од 121 хиљада динара преузет из књиговодствене евиденције 

директних корисника, а износ од пет хиљада динара из завршног рачуна индиректног 

корисника Културни центар Сурчин. 

 Природна имовина, група 014000 

Природна имовина у консолидованом билансу стања градске општине Сурчин исказана 

је у нето вредности у износу од 514.354 хиљада динара. 
 

Табела бр. 39: Природна имовина                                                                                                         у хиљадама динара 
Екон. клас. Опис Набавна вредност Исправка вредности Садашња вредност 

014111 Пољопривредно земљиште 53.158 0 53.158 

014112 Грађевинско земљиште 379.055 0 379.055 

014115 Остало земљиште и придружена водена површ. 81.972 0 81.972 

014311 Шуме 168 0 168 

  Укупно: 514.354 0 514.354 

 

014100 – Земљиште 

У консолидованом билансу стања градске општине Сурчин на дан 31. децембра 2019. 

године, исказана је садашња вредност земљишта у износу од 514.186 хиљада динара, која је 

преузета из књиговодствене евиденције директног корисника Управе градске општине. 

У пословним књигама градске општине евидентирано је следеће земљиште: 

пољопривредно земљиште у износу од 53.158 хиљада динара; грађевинско земљиште у износу 

од 379.055 хиљада динара и остало земљиште и придружена водена површина у износу од 

81.972 хиљада динара.  

У Извештају о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности 

пословања градске општине Сурчин за 2012. годину, констатовано је да је у пословним 

књигама градске општине Сурчин извршено евидентирање земљишта, у 2005. години, на 

основу Закључка Општинског већа Градске општине Земун број 06-163/2005-1 од 17.03.2005. 

године и Извештаја комисије за попис земљишта и шума Градске општине Земун са стањем на 

дан 31.12.2004. године. Закључком је наложено искњижавање земљишта и шума из пословних 

књига Градске општине Земун, које припадају територији Градске општине Сурчин, а на 

основу Извештаја комисије за попис земљишта и шума. Комисија за попис земљишта и шума 

Градске општине Земун установила је, у Извештају, да територији Градске општине Сурчин 

припада пољопривредно земљиште укупне површине 16 ха 69 ар 45м², грађевинско земљиште 

површине 54 ха 11ар и 91 м² и остало земљиште површине 91 ха 02 ар и 72 м². 

У Извештају комисије за попис земљишта и шума Градске општине Земун наведени су 

подаци о укупној површини земљишта по катастарским општинама Градске општине Сурчин 
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и укупној вредности земљишта, али без података о: броју, површини, локацији и вредности 

појединачне катастарске парцеле. Попис грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта 

и шума није извршен у 2019. години.  

У помоћној евиденцији основних средстава пољопривредно земљиште евидентирано је 

на једном инвентарском броју, грађевинско земљиште чија је вредност 70,1% укупне 

вредности грађевинског земљишта евидентирано је на једном инвентарском броју, а шумско 

земљиште је такође евидентирано на једном инвентарском броју. Остало земљиште и 

придружена водена површина, чија је вредност 63,1% укупне вредности осталог земљишта 

евидентирано је на једном инвентарском броју. 

Одељење за имовинско правне и стамбене послове води евиденцију о непокретностима 

на територији Градске општине Сурчин, на основу Уверења која су им достављена од Службе 

за катастар Градске општине Сурчин. Евиденција не садржи податке који су прописани за 

посебну евиденцију непокретности корисника односно носиоца права коришћења и то: 

вредност, стање и кретање, односно промене на непокретности, прибављање, доградња, 

промена намене (давање на коришћење, давање у закуп, отуђење, улагање у капитал), врста 

непокретности, удео, спратност објекта, структура и број посебног дела објекта) и осталих 

прописаних података.  

На основу Образложења Одељења за имовинско-правне и стамбене послове број 463-07-

3/2020 од 28.05.2020. године наведено је да је пољопривредно и грађевинско земљиште на 

територији ГО Сурчин, уписано у јавну евиденцију непокретности као: јавна својина града 

Београда, државна својина РС са правом коришћења ГО Земун, ГО Сурчин и месних заједница 

Сурчин. Градска општина Сурчин се више пута дописом обраћала Секретаријату за имовинско 

правне послове и Катастру непокретности да се у јавној евиденцији изврши промена носиоца 

права на непокретностима односно извршио упис јавне својине у корист града Београда, 

међутим захтеви су до сада само делимично решени. 

Законом о планирању и изградњи86 члан 102. прописано је да Републици Србији, 

аутономној покрајини, јединици локалне самоуправе, који су уписани као носиоци права 

коришћења на неизграђеном и изграђеном земљишту у државној својини у јавној књизи о 

евиденцији непокретности и правима на њима, даном ступања на снагу овог закона (11. 

септембар 2009. године), престаје право коришћења на тим непокретностима и прелази у право 

својине у корист Републике, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, без 

накнаде. 

Захтев за упис права јавне својине, надлежном органу за упис права на непокретностима 

подноси надлежни орган Аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе у складу 

са чланом 76 Закона о јавној својини87.  

Државно правобранилаштво упутило је Захтев број 1727/18 од 17.10.2018. године 

Републичком геодетском заводу за упис права јавне својине Републике Србије и упис права 

коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на земљиште у КО 

Бечмен, КО Бољевци, КО Добановци, КО Јаково, КО Петровчић, КО Прогар и КО Сурчин. 

Градска општина Сурчин, Одељење за имовинско правне и стамбене послове доставило 

је Изјашњење број 463-07-3/2020-23 од 07.09.2020. године у којем је наведено: да је 

пољопривредно и шумско земљиште, које је евидентирано у пословним књигама Градске 

општине Сурчин, преузето Деобним билансом од Градске општине Земун, на основу 

достављеног Закључка општинског већа општине Земун број 06-163/2005-01 од 17. марта 2005. 

године и Извештаја комисије о попису земљишта и шума општине Земун са стањем на дан 

31.12.2004. године и то без појединачног навођења катастарских парцела. Записник о 

примопредаји овог земљишта никад није сачињен нити потписан. Градска општина Сурчин 

није прибављала у својину на коришћење пољопривредно земљиште и не поседује никакву 

 
86 „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., ..., 121/2012, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014 
87 „Сл. гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 -др закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018 



Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 
завршног рачуна буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину

 
 

  
 
 

  
73 

документацију о томе, али ће иницирати активности које се односе на примопредају ове 

категорије земљишта носиоцима јавне својине, предузети ће и активности на убрзању 

окончања поступка који се води код Службе за катастар непокретности Сурчин, још од октобра 

2018. године, по захтеву Државног правобранилаштва, да се пољопривредно и шумско 

земљиште које се налази на територији општине Сурчин у јавној евиденцији на 

непокретностима упише као јавна својина Републике Србије са правом коришћења 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, што ће допринети усклађивању 

књиговодственог стања у градској општини и код носиоца јавне својине са стварним стањем. 

Према Образложењу Одељења за имовинско-правне и стамбене послове, грађевинско 

земљиште, на којем је у катастру као корисник уписана Градска општина Сурчин односи се 

углавном на саобраћајнице, улице, општинске путеве, некатегорисане путеве и грађевинско 

земљиште на којем су изграђене службене зграде и други јавни објекти које користи ГО 

Сурчин. Грађевинско земљиште на којем су изграђене службене зграде и други јавни објекти 

које користи ГО Сурчин није евидентирано у пословним књигама.  

На конту остало земљиште и придружена водена површина, евидентиран је износ од 

81.972 хиљада динара и односи се на:  

1) 12 катастарских парцела земљишта, укупне површине 1ха77а39m², које је купљено за 

проширење месних гробаља и проширење некатегорисаних путева; Увидом у евиденцију 

Републичког геодетског завода 11 катастарских парцела је по врсти грађевинско 

земљиште а једна парцела је пољопривредно земљиште; 

2) „Терене за голф“ (назив из пословних књига), у износу од 51.751 хиљаду динара, који се 

воде под једним инвентарским бројем 3203, а односе се на катастарске парцеле број 1305, 

1338, 1681/1, 1682, 1683, 1684 и 1685 КО Бечмен.  

Увидом у евиденцију Републичког геодетског завода и Решења РГЗ број 952-02-13-

45/2015 од 03.05.2017. године, катастарске парцеле број 1305, 1681/1, 1682, 1683, 1684 и 1685 

КО Бечмен су укупне површине 296ха 47а 22m², уписане су као јавна својина Града Београда 

са уписаним правом закупа грађевинског земљишта у корист „ЕЛГОЛФ“ доо Београд, а 

катастарска парцела број 1338 површине 26ха 97а 26м2 уписана је као државна својина 

Републике Србије, корисник Градска општина Сурчин. 

Државно правобранилаштво уложило је Жалбу против Решења број 952-02-13-45/2015 

од 03.05.2017. године, Републичком геодетском заводу, због погрешног и непотпуног 

утврђивања чињеничног стања, наводећи да је Република Србија била искључиви власник 

спорних парцела у моменту располагања (16. август 2010. године). Такође и Градско јавно 

правобранилаштво Града Београда, уложило је Жалбу против Решења Републичком 

геодетском заводу, број 952-02-13-45/2015 од 03.05.2017. године, у којој побија наведено 

решење у делу извршеног уписа права закупа у корист „ЕЛГОЛФ“ доо Београд, на јавној 

својини града Београда. 

Републички геодетски завод одбио је жалбе Државног правобранилаштва и Градског 

јавног правобранилаштва, као неосноване решењем 07-3 број 952-02-23-4391/2017 од 

13.12.2018. године. У Решењу 07-3 број 952-02-23-4391/2017 у делу Упутство о правном 

средству наведено је да: „Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може 

покренути управни спор, подношењем тужбе Управном суду Србије у року од 30 дана од дана 

пријема решења.“ 

На основу изјашњења РГЗ Служба за катастар непокретности Сурчин број 952-223-

87475/2020 од 24.07.2020. године, наведено је да „У односу на решење Републичког геодетског 

завода 07-3 број 952-02-23-4391/2017 од 13.12.2018. године, којим су одбијене жалбе Државног 

правобранилаштва и Градског правобранилаштва изјављене против решења ове Службе број 

952-02-13-45/2015 од 03.05.2017. године не постоји забележба покретања управног спора пред 

Управним судом Републике Србије.“ 

Република Србија, коју заступа Државно правобранилаштво, поднела је, дана 06.06.2019. 



Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 
завршног рачуна буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину

 
 

  
 
 

  
74 

године, Вишем суду у Београду, под бројем 20П-4439/19, као тужилац тужбу, ради исплате 

дуга, против тужене Градске општине Сурчин, са тужбеним захтевом да тужена Градска 

општина Сурчин исплати тужиоцу Републици Србији, за пренето право коришћења на 

катастарским парцела 1305, 1338, 1681/1, 1682, 1683, 1684, 1685, ЛН 752 КО Бечмен, површине 

323ха 44а 48м2 износ од 51.751 хиљаду динара, са законском затезном каматом почев од дана 

пресуђења до дана исплате. Решењем Вишег суда у Београду, број 20П-4439/19 од 14.02.2020. 

године обустављен је парнични поступак у овој правној ствари, а након правоснажности 

решења спис треба доставити ванпарничном одељењу Трећег основног суда у Београду, ради 

одлучивања у овој правној ствари. Виши суд у Београду је у Образложењу Решења навео да 

тужиоцу не може да буде пружена правна заштита у овом поступку на име накнаде за пренето 

право коришћења непокретности, с обзиром да претходно није утврђен износ обавезе у 

законски прописаном поступку, већ да је потребно висину накнаде утврдити у ванпарничном 

поступку, сагласно одредбама члана 61. Закона о експропријацији и члана 133. Закона о 

ванпарничном поступку. 

Према изјашњењу општинског правобраниоца Градске општине Сурчин, Република 

Србија, коју заступа Државно правобранилаштво уложило је жалбу на решење број 20П-

4439/19 од 14.02.2020. године, а Градска општина Сурчин дала је одговор на жалбу.  

Државно правобранилаштво, у жалби поднетој 23.3.2020. године, за Апелациони суд у 

Београду, предлажући укидање ожалбеног решења, поред осталог истиче да у конкретној 

правној ствари нема места за одлучивање у ванпарничном поступку из разлога што је висина 

накнаде, за пренето право коришћења земљишта на градску општину Сурчин (51.751 хиљада 

динара), већ утврђена у управном поступку решењем Одсека за имовинско правне и стамбене 

послове градске општине Сурчин број 465-3/2008 од 4.6.2009. године које је постало 

правоснажно 22. јуна 2009. године, донетим након обављеног вештачења на које ни тужилац 

(Република Србија коју заступа Државно правобранилаштво), ни тужена, градска општина 

Сурчин, нису истакли било какве примедбе и које решење као такво производи правну снагу. 

У одговору на ову жалбу, који је датиран 1.6.2020. године, предлажући да се потврди ожалбено 

решење, тужена градска општина Сурчин поред осталог истиче да није утврђен износ обавезе 

туженог у законски прописаном поступку те с тога наведено решење Одсека за имовинско 

правне и стамбене послове градске општине Сурчин број 465-3/2008 од 4. јуна 2009. године не 

може представљати основ потраживања тужиоца. 

У Извештају о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности 

пословања градске општине Сурчин за 2012. годину констатовано је следеће:  

„Градска општина Сурчин и „ЈП за обављање комуналних и других делатности од општег 

интереса за грађане ГО Сурчин“, у својству закуподавца, закључили су Уговор о закупу број 

513/08 и Анекс уговора о закупу број 513-1/08 од 02.04.2008. године са закупцем „ЕЛГОЛФ“ 

доо, Београд, који су оверени пред Другим општинским судом број 1085/2010 од 16.08.2010. 

године и број 37396/2010 од 29.12.2010. године. Предмет закупа је земљиште, површине 300ха 

07а 62m² и то кат.парцеле 1305, 1681/1, 1682, 1683, 1684, 1685, 1812, део 1820, 1842, 1843, 1844, 

1845, КО Бечмен, ради изградње голф терена, хотела високе категорије као и других пратећих 

објеката и исто земљиште је том приликом проглашено за грађевинску зону. Период трајања 

закупа је 99 година. 

Анексом уговора о закупу регулисан је начин исплате уговореног износа од 26.128.025 

евра и то: износ од 90.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 

уплате у року од 8 дана од дана потписивања Уговора о закупу; износ од 1.686.729 евра у року 

од двадесет један дан од дана уплате претходног износа од 90.000 евра, у динарској 

противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, у оквиру којих је обухваћена 

закупнина за првих десет година закупа; износ од 1.000.000 евра у динарској противвредности 

по средњем курсу НБС на дан уплате на крају инвестиционе изградње, а најкасније у року од 

дванаест година од одобрења за изградњу прве фазе. Преостали износ основне закупнине за 
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цео период закупа након истека првих десет година закупа односно за наредни период од 89 

година инвеститор се обавезује да исплаћује месечно у износу од 21.151 евра сваког 1-ог до 5- 

ог у месецу за наредни месец. Трошкове пренамене земљишта из пољопривредног у 

грађевинско сносиће у пуном износу закупац, по решењу и роковима које одреди надлежни 

орган – Министарство за пољопривреду, шумарство и водопривреду РС. 

Уплата од фирме „ЕL GOLF“доо, Београд извршена је дана 10.04.2008. године у износу 

од 7.373 хиљада динара што је противвредност од 90 хиљада динара и дана 05.05.2008. године 

у износу од 136.047 хиљада динара што по средњем курсу НБС на дан уплате износи 1.687 

хиљада евра. Након ове уплате није било других уплата. 

У поступку ревизије утврђено је:  

1) да за издавање земљишта у закуп није добијена сагласност Републичке дирекције за имовину 

Републике Србије чиме је поступљено супротно члану 8. Закона о средствима у својини 

Републике Србије;  

2) да законом или одлуком Владе РС у складу са чланом 2. Закона о експропријацији није 

утврђен јавни интерес тако да је административни пренос извршен супротно чл.70. и чл.71. 

истог закона;  

3) да од стране Закупца није било уплата за трошкове пренамене земљишта из пољопривредног 

у грађевинско;  

4) да се од стране ГО Сурчин не прати реализација Основног уговора и Анекса Основног 

уговора;  

5) да од стране закупца нису вршена улагања на земљишту;  

6) да земљиште дато у закуп није евидентирано у пословним књигама ГО Сурчин.“ 

Поред горе наведеног детаљније је описано у Извештају о ревизији финансијских 
извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања градске општине Сурчин за 2012. 
годину број 400-253/2013-01 од 12. децембра 2013. године, који је објављен на сајту www.dri.rs. 

На основу изјашњења одговорних лица није било уплата од 2008. године, нити су у 
пословним књигама евидентирана потраживања од „ЕЛ ГОЛФ“доо, Београд на дан 31.12.2019. 
године.  

У поступку ревизије нису нам достављени докази о праћењу реализације Основног 

уговора и Анекса основног уговора и нису нам достављени докази да је Градска општина 

Сурчин извршила примопредају Основног уговора и Анекса основног уговора са пратећом 

документацију Граду Београду.  

Градска општина Сурчин је у поступку ревизије доставила писану Информацију број II – 

01 -04 -04 -120/2020 од 30.06.2020. године о извршавању и реализацији Уговора са ЕЛГОЛФ 

д.о.о. Београд, која је упућена Заменику градоначелника, Секретаријату за имовинско-правне 

послове и Дирекцији за градско грађевинско земљиште и изградњу Београда. У Информацији 

је наведено да су представници Градске општине Сурчин и представници Града Београда 

одржали састанак на тему даљег старања, извршавања и реализације Уговора о закупу 

грађевинског земљишта ради изградње закљученог дана 02.04.2008. године између Општине 

Сурчин и ЈП за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО 

Сурчин, са једне стране као закуподавца и ЕЛГОЛФ Д.О.О. као закупца, са друге стране, 

обзиром на законске и статутарне промене у вези са којима обавезе које је преузела Општина 

Сурчин и ЈП Сурчин, више нису у њиховој надлежности, већ су прешле у надлежност градских 

органа и институција, закључено је да се ГО Сурчин писменим путем обрати горњим 

насловима са предлогом да се прихвати даље извршавање и реализација предметног Уговора 

(са припадајућим анексима) од за то надлежних у Граду Београду. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је следеће: 

• Увидом у податке о земљишту исказаним у пословним књигама са подацима из евиденције 

непокретности, која се води у Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове ГО 

Сурчин, утврђено је да исте није могуће упоредити, јер су подаци о земљишту у пословним 

http://www.dri.rs/
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књигама у активи исказани сумарно, без наведених података о броју, површини, локацији и 

вредности појединачне катастарске парцеле; и без доказа о правном основу и датом праву 

на коришћење непокретности; 

• пољопривредно земљиште евидентирано је у пословним књигама Градске општине Сурчин 

у износу од 53.158 хиљада динара, иако је прописано чланом 10. став 1. Закона о јавној 

својини, да је пољопривредно земљиште добро од општег интереса које ужива посебну 

заштиту и у својини је Републике Србије;  

• грађевинско земљиште у јавној својини евидентирано је у пословним књигама Градске 

општине Сурчин у износу од 379.055 хиљада динара, иако је прописано чланом 84. Закона 

о планирању и изградњи, да грађевинско земљиште у јавној својини може бити својина 

Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе односно Града 

Београда; и без доказа о правном основу и датом праву на коришћење непокретности; 

• Остало земљиште, евидентирано је у пословним књигама Градске општине Сурчин у износу 

од 30.221 хиљаду динара и односи се на 12 катастарских парцела земљишта у грађевинском 

подручју, укупне површине 1ха77а39m², иако је прописано чланом 84. Закона о планирању 

и изградњи, да грађевинско земљиште у јавној својини може бити својина Републике Србије, 

аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе односно Града Београда; и без доказа 

о правном основу и датом праву на коришћење непокретности; 

• „терени за голф“ у Бечмену, (назив из пословних књига), као такви евидентирани су у 

пословним књигама Градске општине Сурчин, у износу од 51.751 хиљаду динара, а према 

евиденцији РГЗ-а наведено земљиште је земљиште у грађевинском подручју и то 

катастарске парцеле број 1305, 1681/1, 1682, 1683, 1684 и 1685 КО Бечмен укупне површине 

296ха 47а 22m² уписане су као јавна својина Града Београда са уписаним правом закупа 

грађевинског земљишта у корист „ЕЛГОЛФ“ доо, Београд и са забележбом обавезе плаћања 

накнаде за промену намене пољопривредног земљишта, а катастарска парцела број 1338 КО 

Бечмен површине 26ха 97а 26м2 уписана је као државна својина Републике Србије, 

корисник Градска општина Сурчин. 

• Градска општина Сурчин, као корисник односно носилац права коришћења, води посебну 
евиденцију непокретности у јавној својини, која не садржи све прописане податке, што није 
у складу са чланом 1. чланом 4 и чланом 5 Уредбе о евиденцији непокретности у јавној 
својини;  

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да: припреме прописану 

документацију и да иницирају активности које се односе на примопредају и евиденцију 

земљишта у складу са прописима и актима носиоца права јавне својине; помоћне евиденције 

основних средстава и помоћне евиденције непокретности воде у складу са прописима. 

014300 – Шуме и воде 

У консолидованом билансу стања градске општине Сурчин на дан 31. децембра 2019. 

године, исказана је садашња вредност шума и вода у износу од 168 хиљада динара, која је 

преузета из књиговодствене евиденције директног корисника Управе градске општине. (Шире 

објашњено у делу 014100- Земљиште) 

На основу извршене ревизије узорковане докумената утврђено је следеће: 

• Шуме и шумско земљиште евидентиране су у пословним књигама Градске општине Сурчин 

у износу од 168 хиљада динара, иако је прописано чланом 10. став 1. Закона о јавној 

својини, да су шуме и шумско земљиште добро од општег интереса које ужива посебну 

заштиту и у својини је Републике Србије; 

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да припреме прописану 
документацију и да иницирају активности које се односе на примопредају и евиденцију шума 
и шумског земљишта у складу са прописима и актима носиоца права јавне својине. 

Нефинансијска имовина у припреми и аванси, група 015000 

Нефинансијска имовина у припреми и аванси у консолидованом билансу стања градске 
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општине Сурчин исказани су у бруто вредности 1.274.357 хиљада динара и нето вредности у 

износу од 1.274.145 хиљада динара  

015100 – Нефинансијска имовина у припреми 

У консолидованом билансу стања градске општине Сурчин на дан 31. децембра 2019. 

године, исказана је садашња вредност нефинансијске имовине у припреми у износу од 

1.273.405 хиљада динара, која је преузета из књиговодствене евиденције директног корисника 

Управе градске општине. Промене на контима нефинансијске имовине у припреми Управе 

Градске општине Сурчин у току 2018. године приказане су у следећој табели: 

 
Табела бр. 40: Нефинансијска имовина у припреми                                                                          у хиљадама динара 

Екон. 
клас. 

Опис 
Стање на дан 

01.01.2019. године 
Повећање у 
току године 

Пренос у 
употребу 

Стање на дан 
31.12.2019. године 

015112 Пословне зграде и други грађ. обј. у припреми 329.679 103.682   433.361 

015113 Саобраћајни објекти у припреми 23.425 8.926   32.351 

015114 Водоводна инфраструктура у припреми 8.563 0   8.563 

015115 Други објекти у припреми 739.742 15.363 4.954  750.151 

015126 Опрема за обр.науку. културу. спорт у припреми 41.429 0   41.429 

015161 Земљиште у припреми 7.586 -36   7.550 

  Укупно 1.150.424 127.935 4.954  1.273.405 

 

Пословне зграде и други грађевински објекти у припреми, конто 015112 исказани су у 

износу од 433.361 хиљада динара и највећим делом односе се на: Дом културе Сурчин у износу 

од 190.253 хиљада динара, Дом културе у Добановцима у износу од 119.178 хиљада динара, 

Дом културе Бољевци у износу од 88.071 хиљада динара; пословни објект на КП 577 Јаково у 

износу од 12.054 хиљада динара; Дом културе Јаково у износу од 3.928 хиљада динара, зграда 

за инспекцију у износу од 4.752 хиљада динара и остали објекти у износу од 15.155 хиљада 

динара (Дом пензионера Бечмен, нова зграда општине, Хотел Прогар, Дом културе Јаково, 

Летња позорница Добановци, објекат кајак клуба у Прогару). 

Саобраћајни објекти у припреми, конто 015113 исказани су у износу од 32.351 хиљада 

динара и односи се највећим делом на: пут Сремска газела у износу од 18.383 хиљада динара, 

аутобуска стајалишта у износу од 8.926 хиљада динара и остали објекти (пут Јаково -Бољевци, 

трећа трака Војвођанске улице у Сурчину). 

У Извештају ДРИ о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета и 

правилности пословања градске општине Сурчин за 2012. годину88, а у вези са пословним 

зградама и другим грађевинским објектима у припреми и саобраћајним објектима у припреми, 

дата је препорука Градској општини Сурчин, да изврши процену довршености објеката и да 

објекте који су стављени у функцију евидентирају на прописаним контима у пословним 

књигама корисника објекта, у складу са важећим прописима. Градска општина Сурчин 

делимично је поступила по препоруци. 

На основу доказа који су нам достављени у поступку ревизије и Образложења Одељења 

за имовинско правне послове и стамбене послове од 19.06.2020. године, утврђено је: 

- Зграда за инспекцију – објекат је у употреби; објекат је озакоњен 2018. године и поднет 

је захтев за упис у јавну својину Града Београда;  

- Дом културе Сурчин – зграда се не користи у потпуности (80% се користи), поднет је 

захтев за легализацију 2012. године (поступак озакоњења није окончан), уписан као државна 

својина РС, корисник ГО Сурчин 

- Дом пензионера у Бечмену (једна просторија која је део објекта у Бечмену); Дом 

културе Бољевци (други део објекта); летња позорница у Добановцима; кајак клуб у 

Прогару (није у употреби, реконструкција објекта у току); пословни објекат на KP 577 у 

Јакову; аутобуска стајалишта; пут Јаково Бољевци (пут је завршен и у употреби, пројекта 

документација за извођење радова на реконструкцији); – за улагања у ове објекте није 

 
88 Број 400-253/2013-01 од 12. децембра 2013. године 
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издата грађевинска и употребна дозвола/одобрење о извођењу радова/решење о постављењу 

објекта,  

- Нова зграда општине, хотел Прогар, дом културе Јаково, пут „Сремска газела“, трећа 

трака Војвођанске улице Сурчин – ова улагања односе се на пројектну документацију  

- Дом културе у Добановцима – није у употреби, у поступку је извођења радова на 

санацији и адаптацији и реконструкцији, издато је одобрење о извођењу радова Граду 

Београду у обједињеној процедури;  

- Дом културе у Бољевцима – један део објекта је у употреби (за потребе вртића), издато 

је решење о озакоњењу 2018. године и уписан је као јавна својина Града. Други део објекта 

није у употреби и у фази је реконструкције и изградње, за њега није издата грађевинска 

дозвола, односно одобрење за извођење ових радова. 

Водоводна инфраструктура у припреми конто 015114 у износу од 8.563 хиљада динара 

и односи се на водовод Радио Фар у износу од 2.413 хиљада динара и водовод у насељу Кључ 

у износу од 6.150 хиљада динара. Водовод Радио Фар - је пројектна документација. Водовод у 

насељу Кључ - објекат има употребну дозволу од 03.10.2016. године. 

У Извештају ДРИ о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета и 

правилности пословања градске општине Сурчин за 2012. годину, а у вези са водоводном 

инфраструктуром у припреми, дата је препорука Градској општини Сурчин, да изврши 

стручну процену довршености улагања у изградњу водоводног објекта у Кључу и исти 

евидентира у складу са важећим прописима. Градска општина Сурчин делимично поступила 

по препоруци. 

Други објекти у припреми, конто 015115 у износу од 750.152 хиљада динара и највећим 

делом односи се на: гасификацију у износу од 564.510 хиљада динара, канализациона мрежа у 

износу од 95.274 хиљада динара, спортска сала балон Сурчин у износу од 48.370 хиљада 

динара, спортски центар Добановци фудбалски терен 19.661 хиљада динара, спортска дворана 

Добановци у износу од 16.458 хиљада динара, фискултурну салу Бољевци у износу од 3.127 

хиљада динара и базене у износу од 2.751 хиљаду динара. 

У Извештају из 2012. године, а у вези са другим објектима у припреми, дата је препорука 

Градској општини Сурчин, да изврши процену довршености објеката и да објекте који су 

стављени у функцију евидентирају на прописаним контима у пословним књигама корисника 

објеката. Градска општина Сурчин није поступила по препоруци. 

На основу доказа достављених у поступку ревизије и Образложења Одељења за 

имовинско правне послове и стамбене послове од 19.06.2020. године, утврђено је: 

- спортска балон сала Сурчин- објекат је у употреби, поднет је захтев за легализацију 

(поступак озакоњења није окончан) 

- спортски центар Добановци (фудбалски терени) - објект је у употреби и није озакоњен,  

- базени- ово је пројектна документација  

- спортска дворана Добановци - ово је пројектна документација за прву верзију изградње.  

Гасификација. У поступку ревизије, везано за изградњу гасификације достављена нам је 

следећа документација: решење о озакоњењу дистрибутивне гасоводне мреже од 07.03.2018. 

године у насељима Сурчин, Јаково, Бољевци, Прогар, Бечмен, Добановци и Петровчић; 

Решења о употребној дозволи за употребу изведених радова на изградњи дистрибутивне мреже 

у насељима Сурчин (08.03.2010.г.), Добановцима (28.05.2010.г.), Јаково (20.09.2011.г.), Бечмен 

(11.01.2012). 

Градска општина Сурчин, као учесник у изградњи, закључила је дана 13.09. 2006. године 

Уговор о изградњи дистрибутивне гасне мреже у Општини Сурчин са инвеститором ЈП 

„Србија гас“ Нови Сад и два извођача грађевинских радова. Изградња дистрибутивне гасне 

мреже на територији општине Сурчин уговорена је на локацији Сурчин, Добановци, Јаково, 

Бољевци, Бечмен, Петровчић и Прогар, у пројектованој дужини од 300.000 метара и 8.000 

кућних гасних прикључака.  
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Уговорена вредност грађевинских радова износи 1.800.000 ЕУР, а машинских радова у 

износу од 460.000 ЕУР по средњем курсу НБС на дан исплате. Инвеститор се обавезао да изда 

потрошачима одобрење за прикључење, а градска општина, као учесник у изградњи, да изда 

одобрење за изградњу. Инвеститор се обавезао да уговорену вредност радова исплати извођачу 

радова према динамици и сразмерно приливу средстава по основу уплата учесника у изградњи. 

Закључен је Анекс I Основног уговора од 05.10.2006. године, којим је уређено повећање 

проточног капацитета делова дистрибутивне мреже и уговорена је нова вредност за машинске 

радове у износу од 308.121 ЕУР и грађевинске радове у износу од 256.025 ЕУР. 

У пословним књигама Градске општине Сурчин евидентирана је изградња 

дистрибутивне гасне мреже на територији општине Сурчин у износу од 564.510 хиљада 

динара. Према образложењу одговорног лица, на дан 31.12.2019. године, изграђено је 2.291 

прикључак за физичка и правна лица. Укупна дужина изграђене гасоводне мреже (челик и 

полиетилен), на дан 31.12.2019. године, износи 323.625,44 метра.  

Градска општина Сурчин је у два судска спора са ЈП „Србијагас“: (1) ЈП “Србијагас“ је 

покренуло тужбу пред Привредним судом у Београду П.бр. 4159/17 за принудно извршење на 

износ главног дуга од 10.778 хиљада динара за неплаћене рачуне за потрошњу гаса, нелегалну 

потрошњу и каматним обрачуном за кашњење у обавезама из уговора и (2) Градска општина 

Сурчин покренула је противтужбу пред Привредним судом у Београду П.бр. 7146/19 за износ 

главног дуга од 36.892 хиљада динара, везано за инвестициону изградњу, којом захтева да јој 

Србијагас врати средства уложена у набавку Мерно регулационе станице (МРС), које је према 

уговору требало да обезбеди Србијагас.  

Канализациона мрежа. У току поступка ревизије достављена нам је употребна дозвола 

од 09.01.2019. године, којом се одобрава инвеститору „Дирекцији за грађевинско земљиште и 

изградњу Београда“ ЈП из Београда, употреба и коришћење изведених радова на изградњи 

секундарне канализационе мреже под ниским притиском за употребљиве воде за насеље 

Сурчин-старо језгро и гравитационе канализације за прикључење школа, вртића и појединих 

објекта колективног становања на катастарским парцелама КО Сурчин. 

Градска општина Сурчин упутила је Захтев број II-01-04-93/2017-1 од 28.03.2017. године, 

ЈКП „Београдски водовод и канализација“, за прикључење објеката на секундарну 

канализациону мрежу, за 597 корисника, која су учествовала сопственим средствима у 

изградњи наведене мреже. ЈКП „Београдски водовод и канализација“ извршило је прикључење 

кућних инсталација корисника на секундарну канализациону мрежу, тј. градску инсталацију 

ниског притиска, чија је изградња финансирана од стране грађана преко ГО Сурчин и из 

средстава Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу ЈП.  

На основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Београдски водовод и канализација“ број 

27228/2 од 26.04.2017. године, ЈКП „Београдски водовод и канализација“, преузело је наведену 

секундарну канализациону мрежу на управљање и одржавање и иста је постала саставни део 

комуналне инфраструктуре у својини града Београда. 

Опрема за образовање, науку, културу и спорт у припреми, конто 015126 у износу од 

41.429 хиљада динара и односи се на опрему за културу, односно за кабловске 

телекомуникације.  

У току поступка ревизије достављено нам је Решење о одобрењу изведених радова на 

изградњи мреже дистрибутивног кабловског система (КДС) на територији Градске општине 

Сурчин, за насеља Сурчин, Добановци, Јаково, Бољевци, Бечмен, Прогар и Петровчић које 

гласи на инвеститора Градску општину Сурчин. 

У Извештају ДРИ о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета и 

правилности пословања градске општине Сурчин за 2012. годину89, а у вези са изградњом 

мреже дистрибутивног кабловског система, наведено је да: јавно предузеће користи изграђену 

 
89 Број 400-253/2013-01 од 12. децембра 2013. године 
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мрежу за обављање своје редовне делатности; према образложењу одговорног лица, кабловска 

мрежа је пуштена у функцију, односно даје се дистрибуција аналогних канала и пружају услуге 

интернета; у поступку ревизије није презентован записник о техничком пријему као ни 

употребна дозвола за наведену кабловску мрежу. Дата је препорука Градској општини Сурчин, 

да изврши процену довршености објекта и да објекат који је стављен у функцију евидентира 

на прописаном конту у пословним књигама корисника објекта. Градска општина Сурчин није 

поступила по препоруци. 

Земљиште у припреми, конто 015161 у износу од 7.550 хиљада динара односи се на 

катастарске парцеле обухваћене јавним интересом за експропријацијом. (Шире објашњено на 

конту 252111-Добављачи у земљи). 

 На основу извршене  ревизије узорковане документације утврђено је да: 

• водовод Кључ у износу од 6.150 хиљада динара и канализациона мрежа у износу од 95.274 

хиљада динара евидентирана је у пословним књигама на нефинасијској имовини у припреми 

Градске општине Сурчин, иако је издата употребна дозвола, а чланом 5. став 5 Закона о 

главном граду, прописано је да је град Београд носилац права јавне својине на комуналној 

мрежи на територији града Београда; 

• У консолидованом билансу стања више је исказана нефинансијска имовина у припреми 

(015000) у износу од 4.752 хиљада динара, а мање некретнине и опрема (011000) у истом 

износу, за зграду инспекције, која се користи и издата је употребна дозвола, што није у 

складу са чланом 10. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем 

• део Дома културе Бољевци површине 258m2, КП 1542/1 КО Бољевци, евидентиран је у 

пословним књигама Градске општине Сурчин на нефинансијској имовини у припреми, а 

налази се у употреби, у функцији осталог образовања - вртић и издато је решење о 

озакоњењу и уписан је као јавна својина Града Београда. Други део објекта није у употреби 

и у фази је реконструкције и изградње, за њега није издата грађевинска дозвола, односно 

одобрење за извођење ових радова.  

• Градска општина Сурчин у пословним књигама на дан 31.12.2019. године на 

субаналитичком конту Други објекти у припреми, (015115) евидентирала је изградњу 

дистрибутивне гасне мреже на територији Градске општине Сурчин у износу од 564.510 

хиљада динара, иако је чланом 11. Закона о јавној својини прописано да су то добра од 

општег интереса; 

• Градска општина Сурчин у пословним књигама на дан 31.12.2019. године на синтетичком 

конту 015100 - Нефинансијска имовина у припреми има евидентирану имовину у припреми 

у износу од најмање 602.719 хиљада динара, а није извршила анализу довршености 

инвестиција и пренос нефинансијске имовине у припреми за коју су окончана улагања на 

имовину у употреби; 

• У пословним књигама Управе Градске општине евидентиран је издатак у износу од 8.926 

хиљада динара, по рачунима који се односе на израду 12 нових аутобуских стајалишта, на 

групи конта 015000 - Нефинансијска имовина у припреми, уместо на групи конта 011000 – 

Некретнине и опрема, јер су стајалишта постављена и стручни надзор је у грађевинском 

дневнику констатовао да су радови завршени, што није у складу са чланом 10. Правилника 

о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 9. 

став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству.  

• У пословним књигама евидентирана су улагања у 12 нових аутобуских стајалишта у износу 

од 8.926 хиљада динара, иако је прописано чланом 10. став 2 и став 10 Закона о јавној 

својини и чланом 5. став 5 Закона о Главном граду да су општински путеви и улице, 

тротоари, тргови, јавни паркови, мостови, добра у општој употреби, која су због своје 

природе намењена коришћењу свих и која су у својини јединице локалне самоуправе на 

чијој територији се налазе, односно Града Београда;  
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• Издаци за радове на месном гробљу у Прогару и Петровчићу, у износу од 3.940 хиљада 

динара, нису евидентирани на групи конта 015000 - Нефинансијска имовина у припреми и 

на групи конта 311 – Капитал, што није у складу са чланом 10 и 13. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 9. став 

2. Уредбе о буџетском рачуноводству.  

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да: припреме прописану 

документацију и иницирају примопредају Граду Београду канализационе мреже за које је добијена 

употребна дозвола, а које су евидентиране у пословним књигама градске општине Сурчин у 

складу са прописима и актима носиоца права јавне својине; припреме прописану 

документацију и иницирају примопредају Граду Београду, дела зграде Дома културе у 

Бољевцима, у којој се обавља предшколско образовање и за коју је добијена употребна дозвола, 

а која је у пословним књигама градске општине Сурчин, у складу са прописима и актима 

носиоца права јавне својине; припреме прописану документацију и изврше примопредају 

изграђене дистрибутивне гасне мреже на територији општине Сурчин носиоцу права јавне 

својине у складу са законским прописима; изврше анализу довршености инвестиција и пренос 

нефинансијске имовине у припреми за коју су окончана улагања на имовину у употреби; 

припреме прописану документацију и иницирају примопредају Граду Београду аутобуских 

стајалишта, који су у пословним књигама градске општине Сурчин, у складу са прописима и 

актима носиоца права јавне својине. 

Мере предузете у поступку ревизије 

Градска општина Сурчин извршила је прекњижавање нових аутобуских стајалишта у 

износу од 8.926 хиљада динара на групу конта 011000 – Некретнине и опрема налогом број од 

1.1.1.0 од 03.01.2020. године и доставила картицу основних средстава и каталог основних 

средстава за остале саобраћајне објекте; евидентирала је радове на месном гробљу у Прогару 

и Петровчићу у износу од 3.940 хиљада динара на групу конта 015000-Нефинансијска имовина 

у припреми, налогом за књижење број 1.1.1.0 од 03.01.2020. године и доставила налог и 

аналитичке картице. 

 Градска општина Сурчин је доставила Одговор на допис за достављање података од ЈКП 

„Београдски водовод и канализација“ од 27.07.2020. године. У наведеном допису ЈКП 

„Београдски водовод и канализација“ је навео техничке податке о  водоводној мрежи у насељу 

Бољевци, Јаково и Кључ и то: (1) идентификациони број (ИД број), годину изградње, дужину 

цевовода, пречник, материјал; (2) финансијске податке и датум књижења и (3) графички приказ 

водоводне мреже у сваком траженом насељу са ИД бројевима. Наведене су следеће вредности 

по насељима на дан 31.12.2019. године: Водовод Бољевци у износу од 174.407 хиљада динара; 

водовод Јаково  у износу од 35.263 хиљаде динара; водовод Добановци у износу од 31.557 

хиљада динара и водовод Кључ у износу од 67.430 хиљада динара. У детаљним техничким и 

финансијским подацима наведена водоводна мрежа се води у пословним књигама ЈКП 

„Београдски водовод и канализација“ и дат је преглед водоводне мреже, по ИД броју, години 

изградње, дужини, пречнику, материјалу, садашњој вредности и датуму књижења. 

Градска општина Сурчин је у току поступка ревизије зграду инспекције пренела из 

припреме у употребу.  

015200 – Аванси за нефинансијску имовину  

У консолидованом билансу стања градске општине Сурчин на дан 31. децембра 2019. 

године, исказана је садашња вредност аванса за нефинансијску имовину у износу од 740 

хиљада динара, од чега је износ од 51 хиљада динара преузет из књиговодствене евиденције 

директних корисника, а износ од 689 хиљада динара из завршних рачуна индиректног 

корисника Туристичка организација Сурчин. 

Аванси за пословне зграде и друге објекте, конто 015212 у износу од 51 хиљаду динара, 

преузети из књиговодствене евиденције управе градске општине. 

Туристичка организација Сурчин евидентирала је у пословним књигама:  
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Аванси за административну опрему, конто 015222 садашње вредности у износу од 689 

хиљада динара и односи се на: аванс за набавку намештаја (кревети са душецима) у износу од 

589 хиљада динара, по предрачуну број 0052/19 од 17.12.2019. године добављача Бернарда 

душеци и кревети, Београд и аванс за материјал за одржавање хигијене и угоститељства у 

износу од 100 хиљада динара, по предрачуну број 098/19VP од 23.12.2019. године добављача 

„Home Textile DOO“ Панчево.  

 На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да: 

• Неправилно је евидентиран аванс за набавку рачунарске опреме, у износу од 198 хиљада 

динара по предрачуну број ПР1209-1 од 09.12.2019. године добављача „Vuve Trade“ д.о.о. 

Београд, на конту 252111 - Обавезу према добављачу, уместо на конту 015200 – Аванси за 

нефинансијску имовину и истовремено у пасиви на конту 311151 - Нефинансијска имовина 

у припреми и на контима АВР и ПВР (131119 – Остали унапред плаћени расходи и 291212 

– Плаћени аванси за нематеријална улагања и основна средстава, што није у складу са 

чланом 10. и 12. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за 

буџетски систем и члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству. Аванс је оправдан рачуном 

отпремницом број 19, која је примљена до 23.12.2019. године, па овакав начин 

евидентирања аванса није утицао на билансне позиције у билансу стања. 

• Аванс за материјал за одржавање хигијене и угоститељства у износу од 100 хиљада динара, 

више је евидентиран на синтетичком конту 015200 – Аванси за нефинансијску имовину и 

на конту 311151 - Нефинансијска имовина у припреми; у истом износу мање је евидентиран 

на синтетичком конту 123200 – Дати аванси, депозити и кауције и на конту 291211 – 

Плаћени аванси за набавку материјала; у истом износу више је евидентиран на конту 131119 

– Остали унапред плаћени расходи и више на конту 291212 – Плаћени аванси за 

нематеријална улагања и основна средстава, што није у складу са чланом 10. 11. 12 и 13. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем 

и чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству; Аванс није оправдан у 2019. години, јер је 

рачун отпремница издата 20.03.2020. године, па је овакав начин евидентирања аванса 

утицао на билансне позиције у билансу стања. 

Препоручујемо одговорним лицима Туристичке организације да: обавезе према 

добављачима евидентирају на основу рачуна; да авансе за нефинансијску имовину и дате 

авансе за материјал евидентирају на одговарајућим економским класификацијама; 

Нематеријална имовина, група 016000 

016100 – Нематеријална имовина  

У консолидованом билансу стања градске општине Сурчин на дан 31. децембра 2019. 

године, исказана је садашња вредност нематеријалне имовине у износу од 20.779 хиљада 

динара, која је у највећем износу преузета из књиговодствене евиденције директног корисника 

Управе градске општине Сурчин у износу од 20.774 хиљада динара и у износу од пет хиљада 

динара од директног корисника Председника и већа градске општине. 

Компјутерски софтвер, конто 016111 у износу од 882 хиљада динара и највећим делом 

односи се на програм за буџет и рачуноводство, обрачун плата и накнада по уговорима са 

физичким лицима, програм за писарницу и програм за кадровску евиденцију. 

Књижевна и уметничка дела, конто 016120 у износу од девет хиљада динара и односи 

се на две уметничке слике и једну икону. 

Остала нематеријална основна средства, конто 016161 у износу од 9.024 хиљада 

динара и највећим делом односи се на: пројекат изградње фискултурне сале у Добановцима у 

износу од 2.925 хиљада динара, идејни пројекат вртића у Сурчину у износу од 1.334 хиљада 

динара, идејни пројект Дома културе Бољевци у износу од 1.030 хиљада динара, главни 

пројекат Дома културе у Сурчину у износу од 1.008 хиљада динара и идејни пројекат за Дом 

културе у Добановцима у износу од 996 хиљада динара. 

Нематеријална имовина у припреми, конто 016181 у износу од 10.864 хиљада динара и 



Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 
завршног рачуна буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину

 
 

  
 
 

  
83 

највећим делом односи се на пројекат Дома здравља Сурчин 6.796 хиљада динара и пројекат 

детаљне регулације центра Сурчина у износу од 2.784 хиљада динара.  

 Залихе ситног инвентара и потрошног материјала, група 022000 

Залихе ситног инвентара и потрошног материјала у консолидованом билансу стања 

градске општине Сурчин исказане су у бруто вредности 5.323 хиљада динара и исправци 

вредности у истом износу, а односи се на ситан инвентар у употреби код Управе градске 

општине Сурчин. 

Финансијска имовина 

Финансијска имовина исказана је у бруто вредности 1.471.322 хиљадa динара и нето 

вредности у износу од 668.510 хиљадa динара.  

У поступку консолидације Управе градске општине Сурчин са индиректним 

корисницима искључено је потраживање од државних органа и организација управе градске 

општине (група конта 122 и 291) у износу од 25 хиљада динара, које се односи на потраживање 

од Културног центра Сурчин и обавеза из односа буџета и буџетских корисника Културног 

центра (група конта 131 и 254) у истом износу, које се односе на обавезу према Управи Градске 

општине Сурчин. 

Дугорочна домаћа финансијска имовина, група 111000 

111900 - Домаће акције и остали капитал 

У консолидованом Билансу стања на дан 31. децембар 2019. године, исказана је садашња 

вредност домаћих акција и осталог капитала у износу од 514 хиљада динара, која је преузета 

из евиденције Управе Градске општине Сурчин. Уписан новчани и неновчани капитал односи 

се на: једна хиљада динара код ЈП „Сурчин“, 39 хиљада динара код ЈП „Аграр – Сурчин“ у 

ликвидацији“, 38 хиљада динара код ЈП Сурчин -гас, 38 хиљада динара код ЈП кабловска, 77 

хиљада динара код ЈП за спорт и рекреацију, 30 хиљада динара код Хуманитарне фондације 

„Снага Живота“. У Привредном суду у Београду уписан је неновчани улог (канцеларијски 

намештај и опрема) Културног центра Сурчин у износу од 240 хиљада динара и уписан и 

уплаћен новчани улог Туристичке организације Сурчин у износу од 50 хиљада динара.  

 
Табела бр. 41: Учешће у капиталу                                                                                                      у хиљадама динара 

Ред. 

број 
Назив јавног предузећа 

Основни капитал регистрован у 

Агенцији за привредне регистре 

Основни капитал у пословним 

књигама Градске општине Сурчин 
Разлика 

1 2 3 4 5=4-3 

1 ЈП Сурчин 1 1 0 

2 ЈП Аграр Сурчин - у ликвидацији 119 39 -80 

3 ЈП Сурчин гас 38 38 0 

4 ЈП Кабловска 38 38 0 

5 ЈП Спорт 77 77 0 

Укупно: 274 194 -80 

 

Износ учешћа у капиталу, који је евидентиран у пословним књигама Градске општине 
Сурчин, није усаглашен са износом уписаног основног капитала код Агенције за привредне 

регистре за износ од 80 хиљада динара. 

Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, група 121000 

Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности у консолидованом билансу 

стања градске општине Сурчин исказани су у нето вредности у износу од 457.170 хиљада 
динара. 

121100 – Жиро и текући рачуни 

У консолидованом билансу стања градске општине Сурчин на дан 31. децембра 2019. 

године, исказана су средства на жиро и текућим рачунима у износу од 457.042 хиљада динара, 
од чега износ од 454.432 хиљадa динара представља стање на подрачуну извршења буџета 

Градске општине Сурчин, средства на наменским подрачунима подршка за гасификацију и 
подршка за канализацију износе 1.240 хиљада динара, а износ од 1.368 хиљада динара односи 

се на средства на подрачунима индиректних корисника буџетских средстава, од којих је износ 
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од 876 хиљада динара на буџетским подрачунима Културног центра, Туристичке организације 
и МЗ Бољевци (наменском подрачуну изградње водоводне мреже), а износ од 493 хиљада 

динара на подрачуну сопствених прихода Културног центра. 

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и 

пројекција за 2020. и 2021. годину, градска општина требала је да преиспита основаност и 

оправданост постојања сопствених прихода индиректних корисника буџетских средстава 
(установе културе, спорта и сл.), у случају када коришћење и расподела тих прихода није 

уређена посебним законом.  

Средства на подрачунима у оквиру Консолидованог рачуна трезора Градске општине 

Сурчин на дан 31.12.2019. године дата су у следећој табели: 

 
Табела бр. 42: Стање на подрачунима КРТ на дан 31.12.2019. године                                          у хиљадама динара 

Назив Број подрачуна Износ 

Градска општина Сурчин - извршење буџета 840-0000000222640-53  454.432 

ГО Сурчин - подрачун за гасификацију 840-0000001404741-70  1.004 

ГО Сурчин - подрачун за канализацију 840-0000001506741-08  236 

МЗ. Бољевци - изградња водоводне мреже 840-0000003894745-28 723 

Културни центар Сурчин 840-0000001160664-48 97 

Културни центар Сурчин – сопствени приход 840-0000001047668-21 493 

Туристичка организација град. општине Сурчин 840-0000001258665-55 56 

Укупно:   457.042 

Буџетски подрачун МЗ Бољевци број 840-2623645-64 и подрачун МЗ Бољевци за 

изградњу водоводне мреже број 840-3894745-28, затворени су Одлукама Већа Градске 

општине Сурчин број III-01-06-90-398/2019 и III-01-06-90-396/2019 од 30.12.2019. године, а 

средства су пренета на уплатни рачун јавних прихода.  

121700 – Остала новчана средства 

У консолидованом билансу стања градске општине Сурчин на дан 31. децембра 2019. 

године, исказана је садашња вредност осталих новчаних средстава у износу од 128 хиљада 

динара, од чега је износ од 78 хиљада динара преузет из евиденције директних корисника и 

односи се на примљени депозит по основу закупа пословног простора, а износ од 50 хиљада 

динара односи се на оснивачки улог оснивача, по завршном рачуну Туристичке организације 

Сурчин. 

Краткорочна потраживања, група 122000 

122100 – Потраживања по основу продаје и друга потраживања 

У консолидованом билансу стања градске општине Сурчин на дан 31. децембра 2019. 

године, исказана је вредност потраживања по основу продаје и других потраживања у износу 

од 10.233 хиљада динара, која је преузета из књиговодствене евиденције Управе Градске 

општине Сурчин. 

 
Табела бр. 43: Потраживања директних буџетских корисника                                                       у хиљадама динара 

Екон. Клас. Опис потраживања Укупно 

122111 Потраживања од купаца 2.704 

122113 Спорна потраживања од купаца 2.937 

122148 Потраживања од запослених 111 

122152 Потраживања по основу субвенција и дотација 239 

122155 Остала потраживања од држ. органа и организација 3.781 

122162 Потраживања по основу претплате пореза на зараде 12 

122163 Потраживања по основу претплате доприноса на зараде 58 

122192 Потраживања од РФЗО по основу исплате боловања преко 30 дана 388 

122198 Остала краткорочна потраживања 1 
 Укупно: 10.233 

 

Потраживања од купаца, конто 122111. На овом конту исказана су потраживања у 

износу од 2.704 хиљада динара, а која чине: (1) потраживања од купаца у износу од 540 хиљада 

динара, (2) потраживања од корисника по основу гасификације у износу од 772 хиљада динара 

и (3) потраживања од корисника по основу изградње канализационе мреже у износу од 1.392 
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хиљада динара. 

Потраживања од купаца у износу од 540 хиљадa динара највећим делом чине: (1) 

потраживања по основу закупа пословног простора од 15 закупаца за закупнину и за трошкове 

комуналних услуга у износу од 210 хиљада динара; (2) потраживања од два корисника којима 

је простор дат на коришћење без накнаде, за рефундацију сталних трошкова (трошкови 

комуналних услуга) у износу од 118 хиљада динара; (3) потраживања по основу закупа 

пословног простора из ранијих година од ранијих закупаца, пренета из пословних књига ЈП 

Сурчин који је администрирао наведене приходе, у износу од 63 хиљада динара. Рочност 

потраживања је до једне године. Градска општина је послала 26 ИОС образаца свим закупцима  

пословног простора на дан 24.10.2019. године, од којих је седам потврђено, 14 није враћено, а 

пет је неуручено. 

Одлуком о усвајању пописа90 извршен је отпис спорних и ненаплативих потраживања од 

купаца у износу од 431 хиљадe динара, где највећи износ од 357 хиљада динара представља 

отпис потраживања по основу закупа пословног простора из ранијих година, Агенција за 

регистрацију возила, „Café Gaudium“ и СУР „Александар“ (који је пренет из пословних књига 

ЈП Сурчин), а правна лица су брисана из АПР. 

Истом Одлуком о усвајању пописа извршено је прекњижавање потраживања од купаца 

на спорна потраживања у износу од 2.937 хиљада динара, због вођења судског поступка и то: 

УР Гурман у износу од 2.740 хиљада динара и Ромско удружење „Бах“ у износу од 197 хиљада 

динара. 

Гасификација. Скупштина Градске општине Сурчин донела је Одлуку број I-01-06-

198/2016 од 01.08.2016. године, којом је овластила ЈП „Сурчин гас“ Сурчин, за извођача 

грађевинских и машинских радова на гасификацији на територији градске општине Сурчин и 

да преузме све обавезе претходних извођача радова из Уговора о изградњи дистрибутивне 

гасне мреже у општини Сурчин закључен 13.09.2006. години. Извођачи радова су се изјаснили 

да нису више у могућности да изводе уговорене обавезе те да су сагласни да треће лице те исте 

обавезе може преузети. Градска општина Сурчин добила је сагласност од ЈП „Србија гас“ број 

01-01-3393 од 17.08.2016. године, да ЈП „Сурчин гас“ настави са извођењем радова на даљој 

гасификацији.  

Потраживања од корисника по основу гасификације у износу од 772 хиљада динара, 

односе се на потраживања од 28 корисника, којима је изграђена гасна инсталација и доведен 

природни гас до објекта. Потраживања и обавезе по основу гасификације евидентирана су на 

подрачуну за гасификацију градске општине на дан 31.12. 2019. године у збирном износу, на 

основу података ЈП „Сурчин гас“. ЈП Сурчин води потраживања и обавезе по корисницима по 

основу гасификације и на крају године доставља табеларни преглед истих Одељењу за 

финансије, које наведена потраживања и обавезе евидентира у збирном износу у пословним 

књигама на дан 31.12.2019. године. 

Укупно се води осам судских спорова за наплату потраживања, послато је 11 опомена и 

донето је неколико решења о извршењу. Рочност ових потраживања је преко 10 година. 

Градска општина Сурчин обратила се Секретаријату за финансије града Београда 

дописом број II-01-04-229/2018 од 26.07.2018.године у циљу обезбеђења средстава за 

измирење основног дуга према физичким и правним лицима по основу њиховог учешћа у 

изградњи гасификационе и канализационе мреже, а због неиспуњених обавеза из потписаних 

уговора (инвестиције нису завршене). Решењем Градоначелника број 4-5972/18 од 31.08.2018. 

године, трансферисана су средства за ове намене дана 07.09.2018. године у износу од 156.878 

хиљада динара. Од новембра 2018. године градска општина Сурчин закључује споразуме о 

раскиду уговора са физичким и правним лицима и врши повраћај средстава лицима према 

којима градска општина није извршила своју уговорену обавезу. На дан 31.12.2019.године, 

 
90 Број III-01-06-00-61/2020 од 26.02.2020. године 
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трансферисана средстава од града за ове намене преостала су у износу од 11.180 хиљада 

динара. 

На основу података које је доставило ЈП Сурчин-гас, Градска општина Сурчин дугује, по 

основу неизвршених обавезе према 26 потписника (корисника) уговора за гасификацију износ 

од 9.080 хиљада динара. Овај износ је евидентиран као обавеза градске општине на подрачуну 

за гасификацију на дан 31.12.2019.године.  

Канализација. Скупштина Градске општине Сурчин донела је 2006. године Одлуку о 

изради Главног пројекта за одвођење употребљених вода на територији градске општине, на 

основу које је у 2007. години закључила уговоре са грађанима о учешћу у изградњи 

канализације. Градска општина Сурчин упутила је Захтев број II-01-04-93/2017-1 од 

28.03.2017. године, ЈКП „Београдски водовод и канализација“, за прикључење објеката на 

секундарну канализациону мрежу, за 597 корисника, која су учествовала сопственим 

средствима у изградњи наведене мреже. Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Београдски водовод 

и канализација“ број 27228/2 од 26.04.2017. године, донето је да ЈКП на територији Градске 

општине Сурчин насеље Сурчин - Старо језгро изврши прикључење кућних инсталација 

корисника на секундарну канализациону мрежу.  

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ закључило је уговоре о регулисању 

међусобних права и обавеза поводом прикључења на канализациону мрежу, без плаћања 

накнаде за прикључење са 522 корисника. Од укупног броја закључених уговора 353 

корисника су измирила своје обавезе у складу са одредбама уговора, 82 лица су претплатила 

уговорене обавезе у износу од 285 хиљада динара (обавеза за примљени аванс је евидентиран 

у пословним књигама), а 87 лица делимично је измирило уговорене обавезе. Укупан износ 

потраживања од 87 корисника (потписника) уговора о изградњи канализационе мреже износи 

1.392 хиљада динара и евидентирана су на подрачуну за канализацију. Рочност ових 

потраживања је преко 10 година. Помоћна евиденција потраживања и обавеза по основу 

уговора за канализацију води се у Управи градске општине Сурчин.  

Према Образложењу Управе Градске општине Сурчин од 02.06.2020. године, градска 

општина није испунила уговорену обавезу да у року од три године изгради канализациони 

систем и доведе мрежу до корисника. Из тог разлога општина није тужила кориснике који нису 

измирили обавезе по првобитно закљученим уговорима пре 2017. године, већ је ЈКП 

„Београдски водовод и канализација“ закључило нове уговоре са корисницима који нису у 

потпуности измирили своје обавезе у циљу наставка реализације ранијих уговора и измирења 

преосталог дуга корисника. 

Градска општина није испунила уговорену обавезу према 300 потписника уговора о 

изградњи канализационе мреже и дугује износ од 3.641 хиљада динара. Овај износ је 

евидентиран као обавеза градске општине на подрачуну за канализацију на дан 

31.12.2019.године. Градска општина Сурчин је тужена страна у осам судских спорова по 

основу раскида раније потписаних уговора и накнаде штете потписницима.  

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да предузимају адекватне 

мере за наплату потраживања од купаца по основу закупа и да предузимају адекватне мере 

за наплату потраживања од купаца по основу уговора о изградњи гасоводне и канализационе 

мреже.  

 На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да 

• Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и 

одржавању гасоводне мреже Сурчин91, Градска општина Сурчин није у потпуности уредила 

начин вођења евиденције потраживања и обавеза по основу закључених уговора за 

гасификацију на територији градске општине Сурчин, коју јавно предузеће администрира, 

месечно достављање података о потраживањима и обавезама по уговорима и корисницима 

 
91 Број I-01-06-90-263/18 од 13.12.2018. године 
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од стране јавног предузећа и њихово евидентирање у пословним књигама градске општине 

Сурчин.  

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да: уреде начин вођења 

евиденције потраживања и обавеза по основу закључених уговора за гасификацију, које 

администрира јавно предузеће. 

Спорна потраживања од купаца, конто 122113. На овом конту исказана су спорна 

потраживања од купаца у износу од 2.937 хиљада динара. (Шире је објашњено на конту 

122111- Потраживања од купаца).  

Остала потраживања од запослених, конто 122148. На овом конту исказана су 

потраживања у износу од 111 хиљада динара од четири запослена по основу боловање преко 

30 дана у нето износу за месец децембар 2019. године. 

Потраживања на основу субвенција и дотација, конто 122152. На овом конту исказана 

су потраживања у износу од 239 хиљада динара од ЈП Сурчин гаса, ФК Борац, ФК Посавац и 

СРД Бандар за неутрошена средства по основу субвенција и дотација. Закључцима Већа 

Градске општине Сурчин број III- 01-06-90-291/2020, 01-06-90-146/2019 и 01-06-00-161/2020, 

утврђена су потраживања од корисника на основу извештаја о утрошку средства.  

Остала потраживања од државних органа и организација, конто 122155. На овом конту 

исказана су потраживања у износу од 3.806 хиљада динара и односе се на рефундацију сталних 

трошкова (трошкова комуналних услуга) од девет корисника којима је простор дат на 

коришћење без накнаде (државни органи и организације, јавна предузећа које је основала 

градска општина Сурчин и индиректни корисници). Највећим делом ова потраживања се 

односе на ЈП за спорт и рекреацију у износу од 2.848 хиљада динара и Републички геодетски 

завод у износу од 385 хиљада динара, за рефундацију трошкова комуналних услуга за 2017, 

2018 и 2019. годину. Рочност потраживања до једне године је у износу од 3.421 хиљаду динара, 

а од једне до три године је у износу од 481 хиљаду динара и односи се на ЈП за спорт и 

рекреацију. Градска општина је на дан 24.10.2019. године, послала 12 ИОС образаца 

корисницима пословног простора, а четири корисника пословног простора нису одговорила 

међу којима је и ЈП за спорт и рекреацију. 

 На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да: 

• Није закључен уговор о рефундацији трошкова комуналних услуга са ЈП „Спорт и 

рекреација“ и Удружењем младих „БУМ 8“, који користе простор без накнаде у улици Мира 

19 у Бољевцима и нису одређени услови и начин измиривања обавезе корисника. 

• није предузела одговарајуће мере ради наплате потраживања по основу рефундације 

трошкова за комуналне услуге ЈП „Спорт и рекреација“ и Републичког геодетског завода. 

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да предузму одговарајуће 

мере наплате потраживања. 

Мере предузете у поступку ревизије 

ГО Сурчин је са Удружењем младих „БУМ“ дана 25.06.2020. године закључила Уговор о 

коришћењу простора број IV-01-401-02-221/2020, којим је у члану 2. уговора регулисано 

питање рефундирања трошкова комуналних услуга (електрична енергија, инфостан, вода), као 

и трошкова одржавања простора целокупног објекта. 

Потраживања за преплаћене порезе на зараде и накнаде зарада, конто 122162. На овом 

конту исказана су потраживања у износу од 12 хиљада динара. 

Потраживања за преплаћене доприносе на зараде и накнаде зарада, конто 122163. На 

овом конту исказана су потраживања у износу од 58 хиљада динара. 

Потраживања од фонда по основу исплаћених накнада запосленима, конто 122192. На 

овом конту исказана су потраживања у износу од 388 хиљада динара и односе се на 

потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања за боловање преко 30 дана за 

новембар и децембар месец 2019. године. Одлуком о усвајању пописа, извршен је отпис у 

износу од једне хиљада динара због усклађивања обрачуна боловања са РФЗО. 



Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 
завршног рачуна буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину

 
 

  
 
 

  
88 

Остала краткорочна потраживања, конто 122198. На овом конту исказана су 

потраживања у износу од једне хиљада динара. 

Краткорочни пласмани, група 123000 

Краткорочни пласмани у консолидованом билансу стања градске општине Сурчин 

исказани су у бруто вредности 10.016 хиљада динара и нето вредности у износу од 2.984 

хиљада динара. 

123200 – Дати аванси, депозити и кауције 

У консолидованом билансу стања градске општине Сурчин на дан 31. децембар 2019. 

године, исказана је садашња вредност датих аванса, депозита и кауције у износу од 2.943 

хиљада динара, од чега је износ од 2.718 хиљада динара преузет из књиговодствене евиденције 

директних корисника, а износ од 225 хиљада динара из завршних рачуна индиректних 

корисника и то: Културни центар Сурчин 222 хиљада динара и Туристичка организација 

Сурчин три хиљада динара. 

Аванси за обављање услуга, конто 123231. На овом конту исказани су аванси за 

обављање услуга у износу од 2.719 хиљада динара и односе се највећим делом на:  

1) aвансе дате Електродистрибуцији у износу од 1.927 хиљада динара за таксе за 

прикључење објеката на електричну мрежу по профактурама у највећем износу из 2018. 

године за које су издати авансни рачуни и решења о одобрењу за прикључење. „ЕПС 

Дистрибуција“ д.о.о. Београд поднела је тужбу Привредном суду у Београду, против 

Градске општине Сурчин. (Шире објашњено Добављачи у земљи, конто 252111). 

2) аванс дат Мега Стил Мобилијар доо Рума према авансним рачунима из 2015. године у 

износу од 742 хиљада динара за монтажу дечијих мобилијара за који је добављач 

доставио две менице као средство обезбеђења. Монтажа дечијих игралишта није до 

краја завршена, а добављач је брисан из АПР 28.08.2019. године (основан је 2015. 

године). Према образложењу одговорног лица потраживање по основу наведеног 

аванса није евидентирано на спорним потраживањима и отписано, због давања 

информација истражним органима.  

123900 – Остали краткорочни пласмани 

У консолидованом билансу стања градске општине Сурчин на дан 31. децембра 2019. 

године, исказана је вредност осталих краткорочних пласмана у износу од 41 хиљада динара, и 

односе се на Управу Градске општине Сурчин. 

Потраживања за више плаћени аванс, конто 123969. На овом конту исказана су 

потраживања за више плаћени аванс у износу од 41 хиљада динара и односе се на више плаћен 

ПДВ на подрачуну за гасификацију. 

Активна временска разграничења, група 131000 

У консолидованом билансу стања градске општине Сурчин активна временска 

разграничења исказана су у износу од 197.609 хиљада динара. 

 
Табела бр. 44: Активна временска разграничења                                                                             износ у хиљадама 

Екон. клас. Опис Набавна вредност Исправка вредности Садашња вредност 

131100 Разграничени расходи до једне године 784 0 784 

131200 Обрачунати неплаћени расходи и издаци 773.161 744.326 28.835 

131300 Остала активна временска разграничења 167.990 0 167.990 

  Укупно: 941.935 744.326 197.609 

 

131100 – Разграничени расходи до једне године 

У консолидованом билансу стања градске општине Сурчин на дан 31. децембра 2019. 

године, исказана је вредност разграничених расхода до једне године у износу од 784 хиљада 

динара, од чега је износ од 95 хиљада динара преузет из књиговодствене евиденције директног 

корисника Управе градске општине Сурчин, а износ од 689 хиљада динара из завршног рачуна 

индиректног корисника Туристичке организација Сурчин. 

Унапред плаћена закупнина, конто 131112. На овом конту исказана је унапред плаћена 
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закупнина у износу од 95 хиљада динара код Управе градске општине Сурчин, односи се на 

примљени аванс за закупнину (група конта 251000).  

Остали унапред плаћени расходи, конто 131119. На овом конту исказани су остали 

унапред плаћени расходи у износу од 689 хиљада динара код Туристичке организације и 

односе се на аванс за набављени намештај у износу од 589 хиљада динара (група конта 291000) 

и аванс за набављени материјал за одржавање хигијене и угоститељства у износу од 100 

хиљада динара (група конта 291000).  

 На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да: 

• Туристичка организација мање је евидентирала аванс за материјал за одржавање хигијене 

и угоститељства у износу од 100 хиљада динара, на конту 123200 – Дати аванси, депозити 

и кауције, а више на конту 131119 – Остали унапред плаћени расходи. (Шире је објашњено 

на конту 015200 – Аванси за нефинансијску имовину). 

131200 – Обрачунати неплаћени расходи и издаци  

У консолидованом билансу стања Градске општине Сурчин на дан 31. децембра 2019. 

године, исказана је вредност обрачунатих неплаћених расхода и издатака у износу од 28.835 

хиљада динара, од чега је износ од 28.239 хиљада динара преузет из књиговодствене 

евиденције директних корисника, а износ од 596 хиљада динара из завршних рачуна 

индиректних корисника и то: Културни центар Сурчин 503 хиљада динара и Туристичке 

организација Сурчин 93 хиљада динара.  

Обрачунати неплаћени расходи, конто 131211. На овом конту исказани су обрачунати 

неплаћени расходи у износу од 7.350 хиљада динара код Управе градске општине Сурчин и 

највећим делом се односе на обавезе према добављачима (група конта 252). 

Обрачунати неплаћени издаци, конто 131212. На овом конту исказани су обрачунати 

неплаћени издаци у износу од 20.720 хиљада динара код Управе градске општине и односе се 

на обавезе према добављачима у износу од 7.999 хиљада динара (група конта 252) и обавезе 

по основу неиспуњених уговорених обавеза за изградњу гасификације и канализационе мреже 

у износу од 12.721 хиљаду динара (група конта 254). 

 На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да: 

• Градска општина Сурчин неправилно је евидентирала обавезе према физичким и правним 

лицима по основу изградње гасификације и изградње канализационе мреже, у износу од 

12.721 хиљада динара на економској класификацији 131212 – Обрачунати неплаћени 

издаци, уместо на економској класификацији 131312 – Остала активна временска 

разграничења, што није у складу са чланом 11. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству.  

Мере предузете у поступку ревизије 

Градска општина Сурчин извршила је прекњижавање обавеза према физичким и правним 

лицима по основу изградње гасификације и изградње канализационе мреже, у износу од 12.721 

хиљада динара на економску класификацију 131312 – Остала активна временска разграничења 

и доставила налог за књижење број 10.1.1.0 од 08.01.2020. године и број 12.1.1.0 од 10.01.2020. 

године и аналитичке картице. 

131300 – Остала активна временска разграничења 

У консолидованом билансу стања градске општине Сурчин на дан 31. децембра 2019. 

године, исказана је вредност осталих активних временских разграничења у износу од 167.990 

хиљада динара, који је преузет из књиговодствене евиденције Управе градске општине 

Сурчин. 

Остала активна разграничења, конто 131312. На овом конту исказана су остала активна 

разграничења у износу од 167.990 хиљада динара и односе се на остале обавезе (група конта 

254). 

Ванбилансна актива, група 351000 
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Ванбилансна актива Градске општине Сурчин исказана је у консолидованом билансу 

стања на дан 31. децембра 2019. године у садашњој вредности 33.709 хиљада динара и преузета 

је из евиденције Управе Градске општине Сурчин.  

У пословним књигама Управе Градске општине Сурчин евидентиран је износ од 33.709 

хиљада динара који се односи на примљене менице од закупаца у износу од 533 хиљада динара, 

примљене менице и банкарске гаранције у поступцима јавних набавки у износу од 39.176 

хиљада динара и дате менице у износу од 6.000 хиљада динара. 

Ризик који се односи на активу 

Неевидентирањем имовине у пословним књигама доводи до ризика да ће иста бити 

неовлашћено коришћена и потцењена у консолидованом билансу стања 

Евидентирањем имовине на неодговарајућим економским класификацијама долази до 

ризика да финансијски извештаји нереално изражавају стварно стање имовине. 

Евидентирање имовине у припреми, без процене довршености објеката, који део 

испуњава услов за пренос у употребу, долази до ризика да објекти који су завршени и који се 

користе не буду амортизовани и што доводи до погрешног исказивања вредности 

нефинансијске имовине. 

Препорука број 12 

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да: (1) идентификују и 

евидентирају у пословним књигама зграде и грађевинске објекте, остале непокретности и 

опрему које користи; (2) у ванбилансној евиденцији евидентирају зграде које су им дате на 

коришћење од стране Града Београда без накнаде на период од 10 година; (3) припреме 

прописану документацију и иницирају примопредају Граду Београду, зграде у Косовској 

улици у којој се обавља предшколско образовање, а која је у пословним књигама градске 

општине Сурчин, у складу са прописима и актима носиоца права јавне својине; (4) да помоћне 

књиге основних средстава воде у складу са прописима; (5) да улагања у непокретности врше у 

складу са прописима; (6) уреде поступак давања на коришћење опреме у складу са законским 

прописима и да примењују одговарајуће амортизационе групе и стопе амортизације; (7) уреде 

начин вођења евиденције потраживања и обавеза по основу закључених уговора за 

гасификацију, које администрира јавно предузеће; (8) са корисницима пословног простора без 

накнаде закључују уговоре и одреде услове и начин измиривања обавеза по основу 

рефундације комуналних трошкова и да предузму одговарајуће мере наплате потраживања. 

Препорука број 13 

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да припреме прописану 

документацију и иницирају примопредају Граду Београду општинских путева и улица, 

тротоара, тргова, јавних паркова, мостова, и осталих саобраћајних објеката, који су у 

пословним књигама градске општине Сурчин, у складу са прописима и актима носиоца права 

јавне својине. 

Препорука број 14 

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да: (1)припреме прописану 

документацију и да иницирају активности које се односе на примопредају и евиденцију 

земљишта у складу са прописима и актима носиоца права јавне својине; (2) помоћне 

евиденције основних средстава и помоћне евиденције непокретности воде у складу са 

прописима. 

Препорука број 15 

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да припреме прописану 
документацију и да иницирају активности које се односе на примопредају и евиденцију шума 
и шумског земљишта у складу са прописима и актима носиоца права јавне својине. 

Препорука број 16 

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да (1) припреме прописану 

документацију и иницирају примопредају Граду Београду канализационе мреже за које је 
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добијена употребна дозвола, а које су евидентиране у пословним књигама градске општине 

Сурчин, у складу са прописима и актима носиоца права јавне својине; (2) припреме прописану 

документацију и иницирају примопредају Граду Београду, дела зграде Дома културе у 

Бољевцима, у којој се обавља предшколско образовање и за коју је добијена употребна 

дозвола, а која је у пословним књигама градске општине Сурчин, у складу са прописима и 

актима носиоца права јавне својине; (3) припреме прописану документацију и изврше 

примопредају изграђене дистрибутивне гасне мреже на територији општине Сурчин носиоцу 

права јавне својине у складу са законским прописима; (4) изврше анализу довршености 

инвестиција и пренос нефинансијске имовине у припреми за коју су окончана улагања на 

имовину у употреби; (5) припреме прописану документацију и иницирају примопредају Граду 

Београду аутобуских стајалишта, који су у пословним књигама градске општине Сурчин, у 

складу са прописима и актима носиоца права јавне својине. 

Препорука број 17 

Препоручујемо одговорним лицима Туристичке организације да: (1) евидентирају стање 

и промене на имовини (опрема) у прописаним пословним књигама и на одговарајућим 

економским класификацијама; (2) примењују одговарајуће амортизационе групе и стопе 

амортизације које су прописане; (3) изврше усклађивање помоћних књига и евиденција са 

главном књигом пре пописа имовине и обавеза и пре припреме финансијских извештаја; (4) 

обавезе према добављачима евидентирају на основу рачуна; и (5) авансе за нефинансијску 

имовину и дате авансе за материјал евидентирају на одговарајућим економским 

класификацијама; 
 

3.3.3. Пасива 

 

Укупна пасива исказана у консолидованом билансу стања градске општине Сурчин на 

дан 31. децембра 2019. године износи 2.902.072 хиљада динара. Пасива директних корисника 

износи 2.897.364 хиљада динара, а пасива индиректних корисника 4.708 хиљада динара.  

 
Табела бр. 45: Пасива                                                                                                                     у хиљадама динара 

Екон. 

клас. 
Опис 

Износ 
претх. год. 

(почетно 

стање) 

Износ текуће године 

Исказано 
стање 

Налаз 
ревизије 

Разлика 

232000 Обавезе по основу накнада запосленима 0 3     

237000 Службена путовања и услуге по уговору 652 522     

244000 Обавезе за социјално осигурање 449 0     

245000 Обавезе за остале расходе 40 53     

251000 Примљени аванси, депозити и кауције 0 95     

252000 Обавезе према добављачима 15.180 15.536     

254000 Остале обавезе 52.333 180.711     

291000 Пасивна временска разграничења 13.465 13.956     

311000 Капитал 2.161.742 2.337.638     

321121 Вишак прихода и примања-суфицит 322.024 212.919     

321122 Мањак прихода примања - дефицит 0 0     

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 110.589 140.639     

321312 Дефицит из ранијих година 0 0     

  Укупна пасива: 2.676.474 2.902.072     

352000 Ванбилансна пасива 9.158 33.709     

 

Обавезе 

У консолидованом билансу стања градске општине Сурчин на дан 31. децембра 2019. 

године, исказане су обавезе у износу од 210.876 хиљада динара.  

Обавезе по основу расхода за запослене, категорија 230000 

У консолидованом билансу стања на дан 31. децембра 2019. године исказане су обавезе 

по основу расхода за запослене у износу од 525 хиљада динара, од чега је износ од 63 хиљада 

динара преузет из књиговодствене евиденције Управе Градске општине Сурчин, а износ од 
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462 хиљада динара из биланса стања индиректног буџетског корисника Културног центра 

Сурчин. 

Обавезе по основу накнада запосленима, група 232000 

У консолидованом билансу стања на дан 31. децембра 2019. године на овој билансној 

позицији исказане су обавезе у укупном износу од три хиљада динара и преузете су из биланса 

стања индиректног буџетског корисника Културног центра Сурчин. 

Службена путовања и услуге по уговору, група 237000 

У консолидованом билансу стања на дан 31. децембра 2019. године на овој билансној 

позицији исказане су обавезе у укупном износу од 522 хиљада динара од чега је износ од 63 

хиљада динара преузет из књиговодствене евиденције Управе Градске општине Сурчин 

(односи се на нето исплате за услуге по уговору са припадајућим порезом и доприносима за 

месец децембар 2019. године), а износ од 459 хиљада динара из биланса стања индиректног 

буџетског корисника Културног центра Сурчин (односи се на нето накнаде по уговору о 

привременим и повременим пословима и уговору о делу са припадајућим порезом и 

доприносима и накнаде члановима управног и надзорног одбора, за месец децембар 2019. 

године) 

Обавезе за остале расходе, група 245000 

У консолидованом билансу стања на дан 31. децембра 2019. године, исказане су обавезе 

по основу дотација осталим удружењима грађана и политичким странкама у износу од 53 

хиљада динара, које се односе на Скупштину градске општине Сурчин. 

Примљени аванси, депозити и кауције, група 251000 

251100 - Примљени аванси 

У консолидованом билансу стања на дан 31. децембра 2019. године, исказани су 

примљени аванси у износу од 95 хиљада динара, који се односе на примљени аванс за закуп 

пословног простора преузет из књиговодствене евиденције Управе градске општине Сурчин. 

Обавезе према добављачима, група 252000 

252100 – Добављачи у земљи 

У консолидованом билансу стања на дан 31. децембра 2019. године, исказане су обавезе 

према добављачима у земљи у износу од 15.536 хиљада динара, од чега обавезе преузете из 

евиденције директних корисника износе 15.402 хиљада динара. Обавезе према добављачима 

преузете из биланса стања индиректних корисника износе 134 хиљада динара и то: Културни 

центар у износу од 41 хиљада динара и Туристичка организација у износу од 93 хиљада динара. 

Обавезе према добављачима у помоћној евиденцији Управе градске општине Сурчин 

износе 15.286 хиљада динара. За већи део обавеза Управе Градске општине воде се судски 

спорови и једна обавеза је обухваћена јавним интересом за експропријацију. 

Према Образложењу Одељења за имовинско правне и стамбене послове број 463-07-

3/2020-12 од 08.06.2020. године, Управа Градске општине има обавезу према продавцу 

(физичком лицу) земљишта у износу од 7.056 хиљада динара на основу уговора о купопродаји 

од 27.04.2012. године за куповину катастарске парцеле број 1147 и 1148 КО Сурчин. Влада РС 

донела је решење број 465-12524/2019 од 20.12.2019. године којим се утврђује интерес за 

експропријацију земљишта ради изградње саобраћајнице Нова 2 Сурчин, па су предметне 

парцеле обухваћене јавним интересом за експропријацијом. 

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд поднела је тужбу 14.08.2019. године Привредном 

суду у Београду, против градске општине Сурчин, јер је записником о контроли прикључка 

констатовано коришћење електричне енергије без одобрења прикључења. Вредност спора је 

2.475 хиљада динара. Правобранилаштво Градске општине Сурчин поднело је два поднеска 

Привредном суду у Београду са одговором на тужбу 10.10.2019. године и са изјашњењем на 

поднесак тужиоца 10.12.2019. године.  

ЈП „Србијагас“, као извршни поверилац и инвеститор по основу Уговора о пословно -
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техничкој сарадњи на изградњи дистрибутивне гасне мреже у Општини Сурчин92, поднело је 

Привредном суду у Београду Предлог за извршење на основу веродостојне исправе број V -75-

1-125/17 од 12.06.2017. године против извршног дужника Градске општине Сурчин, у којем 

захтева да Градска општина Сурчин намири извршном повериоцу потраживања у укупном 

износу од 10.778 хиљада динара, која су настала на основу веродостојних испарава (рачуна) и 

неиспуњења обавезе у уговореном року. Записник о рочишту за главну расправу сачињен је 

15.01.2020. године.  

Градска општина Сурчин поднела је противтужбу Привредном суду у Београду V-75-1-

125/2019 од 12.12.2019. године, против тужиоца-противтуженог ЈП „Србијагас“, која се односи 

на Уговор о пословно-техничкој сарадњи на изградњи дистрибутивне гасне мреже у Градској 

општини Сурчин од 13.09.2006. године и уговорене обавезе инвеститора ЈП „Србијагас“ да 

испоручи Мернорегулационе станице (МРС) за примопредају гаса у дистрибутивни гасни 

систем и исте прикључи на постојећи гасовод инвеститора, а због немогућности ЈП 

„Србијагас“-а да наведене станице испоручи, градска општина је набавила пет МРС у 

вредности од 358.891 ЕУР без ПДВ. У Противтужби Градска општина Сурчин захтева исплату 

од тужиоца-противтуженог, у износу од 36.892 хиљада динара са законском затезном каматом 

на досуђени износ почев од 12.07.2016. године па до исплате. 

Према писаној информацији начелнице управе градске општине и достављеним 

доказима Правобранилаштво Градске општине Сурчин уложило је Жалбу број V-75-1-92/2015 

од 29.07.2015. године Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко ЈВП 

„Београдводе“ на решење о задужењима на име накнаде за одводњавање за 2015. годину за 

пољопривредно, шумско и грађевинско земљиште број 602124001 од 27.04.2015. године. У 

жалби је наведено да градска општина Сурчин нема својство обвезника накнаде за 

одводњавање, јер је ступањем на снагу Закона о јавној својини као титулар права јавне својине 

утврђена Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. У 

образложењу је наведено да Градска општина Сурчин нема својство јединице локалне 

самоуправе.  

Градска општина Сурчин поднела је и тужбу број V-75-1-90/2019 Управном суду у 

Београду дана 11.04.2019. године, против Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Републичка дирекција за воде, ради поништаја решења број 325-01-348/2019-07 

од 25.03.2019. године, којим је одбијена жалба тужиоца изјављена против ЈВП „Србијаводе“ 

Београд, ВПЦ „Сава -Дунав“ којим је утврђена накнада за одводњавање за 2017. годину и први 

квартал 2018. године. Вредност спора износи 11.272 хиљада динара. Спор је још у току. 

На основу података које је нам доставило ЈВП “Београдводе“, Градска општина Сурчин 

има неизмирене обавезе по основу накнаде за одводњавање у износу од 103.097 хиљада динара 

(главни дуг 60.318 хиљада динара, а камата 42.778 хиљада динара) и по основу накнаде за 

коришћење водног земљишта у износу од 3.933 хиљада динара (главни дуг у износу од 1.062 

хиљада динара, а камата 2.871 хиљаду динара). Градска општина Сурчин није евидентирала у 

пословним књигама обавезе по основу накнаде за одводњавање и накнаде за коришћење 

водног земљишта јер је у судском спору од 2015. године по наведеном основу.  

У току поступка ревизије упућено је 43 захтева за потврду салда обавеза (конфирмација). 

Добијено је 41 одговор или 95% што је приказано у следећој табели: 

 
Табела бр. 46: Конфирмације за обавезе                                                                                           у хиљадама динара 

Буџетски корисник Упућено Одговорено 
Стање по 
књигама 

Стање по 
конфирмацији 

Више 
исказано 

Мање 
исказано 

Градска општинска управа 25 23 14.125 14.229 207 312 
Културни центар Сурчин 15 15 67 67 0 0 
Туристичка организација ГО 
Сурчин 

3 3 93 93 0 0 

Укупно: 43 41 14.285 14.389 207 312 

 
92 Број 01-400-43/2006 од 13.09.2006. године 
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 На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да: 

• Обавезе према добављачима Управе Градске општине Сурчин нису у потпуности 

усаглашена са добављачима у износу од 519 хиљада динара и то: ЈКП „Градска чистоћа“ 

Београд за износ од 26 хиљада динара; Кнез Петрол д.о.о, Београд за износ од 181 хиљада 

динара; и са ЈП „Сурчин“ за износ од 312 хиљада динара; 

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да изврше усаглашавање 

обавеза са повериоцима у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству.  

Мере предузете у поступку ревизије 

 Градска општина Сурчин  је после достављања нацрта Извештаја доставила доказ ИОС 

са ЈП Сурчин дана 24.08.2020. године, којим је усагласила обавезе са добављачем ЈП Сурчин.  

Остале обавезе, група 254000 

254200 – Остале обавезе буџета 

У консолидованом билансу стања на дан 31. децембра 2019. године, исказане су обавезе 

из односа буџета у износу од 180.711 хиљада динара, које су преузете из евиденције Управе 

градске општине Сурчин. Ове обавезе се односе на: (1) неутрошена трансферисана средства 

Комесаријата за избеглице и миграције по потписаним уговорима у износу од 16.760 хиљада 

динара; (2) неутрошена трансферисана средства, по решењима Града Београда из 2017. и 2018. 

године, за инвестиције у току у износу од 151.230 хиљада динара, од којих су највеће: радови 

на Дому културе Сурчин 35.610 хиљада динара, наставак радова на Дому културе Добановци 

у износу од 49.027 хиљада динара, средства за раскид уговора за гасификацију и канализацију 

у износу од 11.180 хиљада динара, радови на Дому културе Сурчин у износу од 14.510 хиљада 

динара, радови на Дому културе Бољевци; (3) обавезе према физичким и правним лицима 

потписницима Уговора о заједничкој изградњи гасификационе мреже због неиспуњења 

уговорених обавеза у износу од 9.080 хиљада динара и (4) обавезе према физичким и правним 

лицима потписницима Уговора о заједничкој изградњи канализационе мреже због неиспуњења 

уговорених обавеза у износу од 3.641 хиљада динара. (Обавезе према корисницима по 

уговорима о гасификацији и канализацији шире објашњене у делу 122111-Потражаивања од 

купаца) 

Пасивна временска разграничења, група 291000 

291200 – Разграничени плаћени расходи и издаци 

У консолидованом билансу стања на дан 31. децембра 2019. године, разграничени 

плаћени расходи и издаци исказани су у износу од 3.683 хиљада динара, од чега је износ од 

2.769 преузет из евиденције Управе градске општине, а износ од 914 хиљада динара од 

индиректних корисника и то: 222 хиљада динара из биланса стања Културног центра и 692 

хиљада динара из биланса стања Туристичке организације. У Управи градске општине, 

разграничени плаћени расходи и издаци односе се на: авансе за обављање услуга у износу од 

2.719 хиљада динара и авансе за пословне зграде и друге објекте у износу од 51 хиљада динара.  

291300 – Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 

Обрачунати ненаплаћени приходи и примања исказани су у износу од 9.422 хиљада 

динара, и преузети су из евиденције Управе градске општине Сурчин. Обрачунати неплаћени 

приходи и примања односе се на: потраживања од купаца у износу од 2.704 хиљада динара, 

спорна потраживања од купаца у износу од 2.937 хиљада динара и остала потраживања од 

државних органа и организација у износу 3.781 хиљада динара. 

291900 – Остала пасивна временска разграничења 

Остала пасивна временска разграничења исказани су у износу од 851 хиљада динара и 

преузета су из евиденције Управе градске општине Сурчин.  

 

 Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција 

 

У консолидованом билансу стања Градске општине Сурчин на дан 31. децембра 2019. 
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године капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција исказани су у 

износу од 2.691.140 хиљада динара, од чега је износ од 2.687.968 хиљада динара преузет из 

евиденције директних буџетских корисника, а износ од 3.172 хиљада динара преузет из 

евиденције индиректних буџетских корисника. 

Капитал, група 311000 

311100 – Нефинансијска имовина у сталним средствима 

У консолидованом билансу стања Градске општине Сурчин на дан 31. децембра 2019. 

године, нефинансијска имовина у сталним средствима износи 2.233.512 хиљада динара, од чега 

је износ од 2.231.758 хиљада динара преузет из евиденције директних буџетских корисника, а 

износ од 1.754 хиљада динара односи на индиректне буџетске кориснике. 

 На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да је 

неусаглашена вредност нефинансијске имовине у сталним средствима у активи (категорија 

010000 износи 2.233.562 хиљада динара) и извора средстава у пасиви (синтетички конто 

311100 износи 2.233.512 хиљада динара) за износ од 50 хиљада динара, који потиче из 

евиденције управе Градске општине Сурчин и односи се на авансно плаћање, што није у складу са 

чланом 10. и 13. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за 

буџетски система и чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству. У истом износу постоји 

билансна неравнотежа између ПВР на групи 2912 и АВР на групи 1312.  

311400 – Финансијска имовина 

У консолидованом билансу стања на дан 31. децембра 2019. године, финансијска 

имовина исказана је у износу од 514 хиљада динара и целокупан износ преузет је из 

књиговодствене евиденције Градске општине Сурчин. 

311700 – Пренета неутрошена средства из ранијих година 

У консолидованом билансу стања на дан 31. децембра 2019. године, пренета неутрошена 

средства из ранијих година исказана су у износу од 103.484 хиљада динара, од чега је износ од 

102.761 хиљада динара преузет из евиденције Управе Градске општине Сурчин, а износ од 723 

хиљада динара преузет из евиденције Месне заједнице Бољевци. 

311900 – Остали сопствени извори 

У консолидованом билансу стања на дан 31. децембра 2019. године, остали сопствени 

извори исказани су у износу од 128 хиљада динара и од чега је износ од 78 хиљада динара 

преузет из евиденције Управе Градске општине Сурчин, а износ од 50 хиљада динара преузет 

из евиденције Туристичке организације Сурчин. 

321121 – Вишак прихода и примања – суфицит 

На овој билансној позицији исказан је финансијски резултат у износу од 212.919 хиљада 

динара. Износ од 212.273 хиљада динара преузет је из завршног рачуна Управе Градске 

општине Сурчин, док је износ од 646 хиљада динара преузет из завршних рачуна индиректних 

корисника. 

321311 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 

У консолидованом билансу стања, на дан 31. децембра 2019. године, исказан је 

нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 140.639 хиљада 

динара и у потпуности је преузет из евиденције Управе Градске општине Сурчин. 

Ванбилансна пасива, група 352000 

Ванбилансна пасива Градске општине Сурчин исказана је у консолидованом билансу 

стања на дан 31. децембра 2019. године садашњој вредности 33.709 хиљада динара и преузета 

је из евиденције Управе Градске општине Сурчин.  

Ризик 

Неевидентирање обавеза, доноси ризик исказивања података у билансу стања који 

истинито и објективно не приказују финансијско стање и резултат пословања. 

Неусаглашавањем стања са повериоцима и неевидентирање обавеза доводи до ризика да 

ће обавезе бити нереално исказане у финансијским извештајима 
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Препорука број 18 

Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Сурчин да изврше усаглашавање 

обавеза са повериоцима у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству.  

Мере предузете у поступку ревизије 

Градска општине Сурчин је успоставила билансну равнотежу између нефинансијске 

имовине у сталним средствима и извора средстава у пасиви и доставила доказ налог за 

књижење број 10.1.3.0 од 27.05.2020. године. 

3.4. Извештај о капиталним издацима и примањима – Образац 3 

 

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. 

године (Образац 3) нису утврђена примања и утврђени су издаци у износу од 144.933 хиљада 

динара, тако да је остварен мањак примања у износу од 144.933 хиљада динара. 

 
Табела бр. 47: Извештај о капиталним издацима и примањима                                                       у хиљадама динара 

Екон. клас. ОПИС Претходна година Текућа година 

  ПРИМАЊА     

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине     

900000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине     

  ИЗДАЦИ 122.108 144.933 

500000 Издаци за нефинансијску имовину 122.108 144.883 

510000 Основна средства 122.108 144.883 

600000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине   50 

620000 Набавка финансијске имовине   50 

  Вишак примања     

  Мањак примања 122.108 144.933 

3.5. Извештај о новчаним токовима – Образац 4 

  

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. године (Образац 

4), утврђени су новчани приливи у износу од 656.317 хиљада динара, новчани одливи у износу 

од 676.347 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 457.170 хиљада динара. 

 
Табела бр. 48: Извештај о новчаним токовима                                                                                  у хиљадама динара 

Екон. 
клас. 

ОПИС 
Претходна 

година 
Текућа 
година 

  НОВЧАНИ ПРИЛИВИ 888.604 656.317 

700000 Текући приходи 888.604 656.317 

710000 Порези 473.481 605.147 

730000 Донације и трансфери 388.184 21.423 

740000 Други приходи 16.449 28.433 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 10.490 1.314 

  НОВЧАНИ ОДЛИВИ 706.112 676.347 

400000 Текући расходи 584.004 531.414 

410000 Расходи за запослене 141.496 161.256 

420000 Коришћење роба и услуга 180.184 234.167 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 43 1.083 

450000 Субвенције 80.879 8.378 

460000 Донације, дотације и трансфери 34.983 37.526 

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 13.189 13.910 

480000 Остали расходи 133.230 75.094 

500000 Издаци за нефинансијску имовину 122.108 144.883 

510000 Основна средства 122.108 144.883 

600000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине   50 

620000 Набавка финансијске имовине   50 

  Вишак новчаних прилива 182.492   

  Мањак новчаних прилива   20.030 

  Салдо готовине на почетку године 301.151 477.614 

  
Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 

700000, 800000 и 900000   128 

  
Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених 
прихода     

  Корекција новчаних одлива који се не евидентирају преко класе 400000,500000 и 600000 6.029 542 
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Екон. 

клас. 
ОПИС 

Претходна 

година 

Текућа 

година 

  Салдо готовине на крају године 477.614 457.170 

 

На билансној позицији ОП 4438 – Корекција новчаних прилива у износу од 128 хиљада 

динара исказана су средства која нису евидентирана преко класе 700000, 800000, и 900000. 

На билансној позицији ОП 4441 - Корекција новчаних одлива, у износу од 542 хиљада 

динара исказана су средства која нису евидентирана преко класе 400000, 500000 и 600000. 

Салдо готовине на почетку године износи 477.614 хиљада динара и одговара (идентичан) 

је износу новчаних средстава у консолидованом билансу стања. Салдо готовине на крају 

године износи 457.170 хиљада динара и одговара (идентичан) је износу новчаних средстава у 

консолидованом билансу стања. Најзначајнији део новчаних средстава односи се на стање 

средстава на подрачуну извршења буџета Градске општине Сурчин број 840-222640-53 у 

износу од 454.432 хиљада динара.  

3.6. Остали делови завршног рачуна 

 

3.6.1. Извештај о коришћењу средстава текуће и буџетске резерве 

 

Чланом 69. Закона о буџетском систему прописанo је да се део планираних прихода не 

распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће 

буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за 

сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Текућа буџетска 

резерва опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине за буџетску годину.  

Текућа буџетска резерва распоређена је у укупном износу од 9.651 хиљадe динара, а 

донето је укупно 12 Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве. 

Чланом 70. Закона о буџетском систему прописано је да се стална буџетска резерва 

користи за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти, у отклањању 

последица ванредних околности, те да се иста опредељује до нивоа од највише 0,5% укупних 

прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.  

Током 2019. године није донето ниједно решење о употреби сталне буџетске резерве . 

 

3.6.2. Извештај о примљеним трансферима и донацијама 

 

У току 2019. године Градска општина Сурчин је примила средства трансферисана са 

нивоа Града Београда, нивоа републике као и од приватних и физичких лица: 

1. Наменски трансферисана средства од Града Београда: 

а) Из буџета Града Београда трансферисана су средства у укупном износу од 5.282 хиљада 

динара на конто 733157 – текући трансфери Градова у корист нивоа општина. 

б) Из буџета Града Београда, преко Секретаријата за спорт и омладину и Секретаријата за 

културу, Културни центар Сурчин трансферисана су средства (која су консолидована) у 

износу од 422 хиљада динара на конто 733157 - текући трансфери Градова у корист нивоа 

општина.  

2. Наменски трансферисана средства од нивоа Републике: 

а) Из буџета Републике (Комесаријат за избеглице и миграције) трансферисана су средства у 

укупном износу од 1.923 хиљада динара на конто 733152 – други текући трансфери од 

Републике у корист нивоа општина. 

 Средства Европске банке за избегла лица у износу од 849 хиљада динара трансферисана су 

на наменски буџетски подрачун за избегла и расељена лица, отвореном за ову намену на 

конту 733152. 
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б) Из буџета Републике (Национална служба за запошљавање) трансферисана су средства 

Културном центру Сурчин у укупном износу од 745 хиљада динара на конто 733152 – други 

текући трансфери од Републике у корист нивоа општина. 

в) Из буџета Републике (Комесаријат за избеглице и миграције) трансферисана су средства у 

укупном износу од 13.050 хиљада динара на конто 733154 – текући наменски трансфери у 

ужем смислу од Републике у корист нивоа општина. 

3. Примљене донације од физичких и правних лица у 2019. години су планиране у износу од 

984 хиљада динара, а реализоване су у износу од 917 хиљада динара на конту 744151 - текући 

добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина и то: 

а) На подрачун за изградњу канализационе мреже примљена су средства од грађана у износу 

од 20 хиљада динара. 

б) На подрачун за изградњу гасификационе мреже примљена су средства од грађана у износу 

од 66 хиљада динара. 

в) Културни центар Сурчин је примио донације у износу од 713 хиљада динара за спровођење 

културних манифестација. 

г) На рачун извршења буџета примљена су средства са подрачуна за Изградњу позоришта у 

Сурчину у износу од 119 хиљада динара. 

 

3.6.3. Извештај о извршеним трансферима и датим донацијама 

 

У 2019. години ГО Сурчин је извршила трансфер средстава нивоу Републике са функције 

912 – Основно образовање – конто 463111 у укупном износу од 22.887 хиљада динара. 

 

3.6.4. Извештај о задуживању на домаћем и страном тржишту новца и капитала и 

извршеним отплатама дугова у 2019. години 

 

У Извештају о задуживању на домаћем и страном тржишту новца и капитала и 

извршеним отплатама дугова у 2019. години се наводи да током 2019. године није било новог 

задуживања на тржишту новца и капитала. 

 

3.6.5. Oбјашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 

од 1.1.2019. до 31.12.2019. године 

 

У 2019. години велика одступања између одобрених средстава и извршења приказани су 

у следећој табели: 

 
Табела бр. 49: Преглед великих одступања између одобрених средстава и извршених 

Расход 
Проценат 

извршења 
Образложење 

414 65,33% Није дошло до планиране реализације, јер није исказана социјална потреба од стране запослених.  

422 59,43% Рационализација трошкова путовања у складу са препорукама Министарства финансија. 

423 78,46% 

Уштеде на трошковима семинара, образовања запослених, стручних испита, компјутерских услуга, информисања 

јавности и медијских услуга, неизвршени расходи за услуге ревизије, правне услуге, мање исплата за рад комисије 

за повраћај земљишта. Средства за безбедност у саобраћају нису извршена са овог конта у износу од 1 милион, 
јер су средства трансферисана тек у децембру месецу. 

424 77,12% 

Како јавне набавке за инвестиционе радове нису спроведене, тако ни обезбеђена средства за стручни надзор над 

извођењем радова нису извршена, као ни геодетске услуге.  

Нереализована средства која су обезбеђена за спровођење едукација и предавања старијим и болесним 
суграђанима о здравственим навикама. 

425 31,91% 

Започети тендери за одржавање објеката нису завршени до краја буџетске 2019. године, те су средства пренета у 

2020. годину (око 12 милиона за поправке зграда месних заједница Јаково и Петровчић). Није реализована 
поправка атарских путева у износу од 5 милиона, која је планирана од трансферних средстава, а која нам нису 

трансферисана до краја године. 

463 52,68% 

Трансферна средства добијена од града Београда за текуће одржавање школа, као и средства издвојена из буџета 

нису утрошена, јер школе нису стигле да спроведу започете поступке јавних набавки, те се средства преносе у 
2020. годину. 
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Расход 
Проценат 

извршења 
Образложење 

472 48,95% 

Наменска средства од Комесаријата за избегла и расељена лица због рока који је утврђен за 2020. годину нису 

утрошена у 2019. години, те се преносе у 2020.годину. 

Такође, нису у пуном износу реализовани расходи за превоз и исхрану и смештај деце са посебним потребама. 

485 78,69% 
Утрошак трансферисаних средстава за накнаду штете грађанима због раскида уговора за канализацију и 

гасификацију нису утрошена током ове године и преносе се у 2020. годину. 

511 38,01% 

Започети тендери за инвестициона улагања нису завршени до краја буџетске 2019.године, те су средства углавном 

пренета у 2020. годину. 35 милиона за ДК Добановци, 8 милиона за ДК Бољевци, 62 милиона за позориште у 
Сурчину, 4 милиона уштеде за изградњу фудбалског терена у Добановцима, око 12 милиона за вишенаменски 

објекат у Јакову, 5,5 милиона за спортски објекат у Прогару, 10 милиона за спортску салу у Бољевцима, 30 

милиона за салу у Прогару, 28 милиона за паркове. 

512 45,91% Није извршена куповина све планиране опреме за домове културе . 

541 0% Нејасна имовинска ситуација пролонгирала је исплату уговореног земљишта .  

 

 

3.6.6. Извештај о учинцима програмског буџета за 2019. годину 

 

Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета Градске општине Сурчин, 

израђени у складу са Одлуком о буџету Градске општине Сурчин за 2019. годину, односно по 

програмској класификацији, приказани су у Табели број 50. 

 
Табела бр. 50: Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину                                у хиљадама динара  

Шифра 
програма  

 Назив програма 
Шифра 

ПА/пројект 
Назив програмске 

активности/пројекта 

Усвојен 

буџет за 

2019. 

Текући 

буџет за 

2019. 

Извршење 
у 2019. 

% 
извршења 

у односу 

на текући 
буџет 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 

1101 

Програм 1. 

Становање, 
урбанизам и 

просторно 

планирање 

  
Програм 1. Становање, урбанизам 

и просторно планирање 
22.600 10.507 1.085 10,3% 

    1101-0001 
Просторно и урбанистичко 

планирање 
22.600 10.507 1.085 10,3% 

1102 

Програм 2. 

Комуналне 
делатности 

  Програм 2. Комуналне делатности 113.460 107.379 73.121 68,1% 

    1102-0001 Одржавање јавног осветљења 4.500 4.500 4.304 95,6% 

    1102-0002 
Одржавање јавних зелених 

површина 
36.000 30.000 29.792 99,3% 

    1102-0003 
Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 
35.600 34.970 33.725 96,4% 

    1102-0006 
Одржавање гробаља и погребне 

услуге 
35.000 35.000 3.941 11,3% 

    1102-1002 
Пројекат: Гасификација на 

територији ГО Сурчин 
1.360 1.909 360 18,9% 

    1102-1003 
Пројекат: Извршавање решења 

комуналне инспекције 
1.000 1.000 998 99,8% 

1502 

Програм 4. Развој 

туризма 

Туристичка 
организација ГО 

Сурчин 

  

Програм 4. Развој туризма 

Туристичка организација ГО 
Сурчин 

16.500 20.275 18.440 90,9% 

    1502-0001 Управљање развојем туризма 16.500 20.275 18.440 90,9% 

0101 
Програм 5. 
Пољопривреда и 

рурални развој 

  
Програм 5. Пољопривреда и 

рурални развој 
8.800 15.301 9.969 65,2% 

    0101-0001 
Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у 

локалној заједници 

700 200 102 50,9% 

    0101-1004 
Пројекат: Уређење атарских 

путева 
5.000 12.800 7.776 60,7% 

    0101-1005 
Пројекат: Противградна одбрана 

и пољочуварска 
3.100 2.301 2.092 90,9% 

0401 
Програм 6. Заштита 

животне средине 
  

Програм 6. Заштита животне 

средине 
4.184 3.151 2.264 71,9% 
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Шифра 
програма  

 Назив програма 
Шифра 

ПА/пројект 
Назив програмске 

активности/пројекта 

Усвојен 

буџет за 

2019. 

Текући 

буџет за 

2019. 

Извршење 
у 2019. 

% 

извршења 

у односу 

на текући 
буџет 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 

    0401-0001 
Управљање заштитом животне 

средине 
2.000 500 480 96,0% 

    0401-0005 Управљање комуналним отпадом 1.500 1.900 1.499 78,9% 

    0401-1006 
Пројекат: Изградња 

канализационе мреже 
414 431   0,0% 

    0401-1007 
Пројекат: Конкурси у области 

заштите животне средине 
270 320 285 88,9% 

0701 

Програм 7. 

Организација 

саобраћаја и 
саобраћајна 

инфраструктура 

  

Програм 7. Организација 

саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура 

13.850 16.070 8.886 55,3% 

    0701-0002 
Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
10.850 10.070 5.893 58,5% 

    0701-1008 
Пројекат: Унапређење 

безбедности саобраћаја 
3.000 6.000 2.993 49,9% 

2001 

Програм 8. 

Предшколско 
образовање и 

васпитање 

  
Програм 8. Предшколско 
образовање и васпитање 

500 500   0,0% 

    2001-0001 
Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и 

образовања 

500 500   0,0% 

2002 
Програм 9. Основно 
образовање и 

васпитање 

  
Програм 9. Основно образовање и 

васпитање 
37.550 49.245 27.894 56,6% 

    2002-1009 
Пројекат: Исхрана и смештај 

ученика са посебним потребама 
3.000 3.000 2.355 78,5% 

    2002-1010 
Пројекат: Текуће одржавање 

школа 
30.000 41.295 22.165 53,7% 

    2002-1011 
Пројекат: Превоз ученика 

основних школа 
300 300   0,0% 

    2002-1012 
Пројекат: Награде успешним 

ученицима 
500 700 498 71,1% 

    2002-1013 

Пројекат: Превоз ученика на 

републичка и међународна 
такмичења 

150 150   0,0% 

    2002-1014 
Пројекат: Превоз ученика са 

посебним потребама 
2.000 2.000 1.576 78,8% 

    2002-1015 Пројекат: Ђаци прваци 600 600 578 96,4% 

    2002-1016 Пројекат: Остали програми 1.000 1.200 722 60,2% 

0901 

Програм 11: 

Социјална и дечија 

заштита 

  
Програм 11: Социјална и дечија 
заштита 

25.595 30.175 15.664 51,9% 

    0901-0001 
Једнократне помоћи и други 

облици помоћи 
1.500 1.500 1.384 92,2% 

    0901-1017 
Пројекат: Подршка социо 
хуманитарним 

1.000 1.000 1.000 100,0% 

    0901-0005 
Подршка реализацији програма 

Црвеног крста 
600 600 600 100,0% 

    0901-0006 
Подршка деци и породици са 
децом 

500 1.500 1.093 72,9% 

    0901-1018 
Пројекат: Подршка избеглим и 

расељеним лицима 
17.995 18.575 5.827 31,4% 

    0901-1019 Пројекат: Брига о старима 4.000 7.000 5.760 82,3% 

1201 
Програм 13: Развој 
културе и 

информисања 

  
Програм 13: Развој културе и 

информисања 
271.432 252.919 141.164 55,8% 

    1201-0001 
Функционисање локалних 
установа културе 

19.192 19.389 18.491 95,4% 

    1201-0002 
Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 
4.000 4.000 3.900 97,5% 

    1201-0003 
Унапређење система очувања 
културног наслеђа 

5.000 5.000 4.900 98,0% 

    1201-1029 Пројекат: Културне манифестације 13.740 18.050 16.857 93,4% 

    1201-1020 
Пројекат: Капитално инвестирање 

у ДК Добановци 
81.000 90.000 53.542 59,5% 
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Шифра 
програма  

 Назив програма 
Шифра 

ПА/пројект 
Назив програмске 

активности/пројекта 

Усвојен 

буџет за 

2019. 

Текући 

буџет за 

2019. 

Извршење 
у 2019. 

% 

извршења 

у односу 

на текући 
буџет 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 

    1201-1021 
Пројекат: Капитално инвестирање 

у ДК Бољевци 
30.000 51.780 41.589 80,3% 

    1201-1022 
Пројекат: Капитално инвестирање 
у ДК Сурчин 

113.500 64.200 1.884 2,9% 

    1201-1023 
Пројекат: Капитално инвестирање 

у ДК Бечмен 
5.000 500   0,0% 

1301 
Програм 14: Развој 
спорта и омладине 

  
Програм 14: Развој спорта и 
омладине 

42.520 49.992 34.908 69,8% 

    1301-0001 

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 
савезима 

4.000 4.050 4.050 100,0% 

    1301-0002 
Подршка предшколском и 

школском спорту 
1.300 1.300 1.217 93,6% 

    1301-1024 

Пројекат: Подршка спортским 
клубовима кроз доделу 

бесплатних термина у спортским 

објектима 

4.500 4.500 4.491 99,8% 

    1301-1025 
Пројекат: Награде успешним 
спортистима 

1.000 522 522 100,0% 

    1301-1026 
Пројекат: Изградња спортске 

инфраструктуре 
31.720 39.620 24.628 62,2% 

0602 

Програм 15: Опште 

услуге локалне 

самоуправе 

  
Програм 15: Опште услуге 
локалне самоуправе 

478.985 508.271 289.410 56,9% 

    0602-0001 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

398.625 447.889 280.572 62,6% 

    0602-0004 Функционисање месних заједница 8.191 8.191 4.153 50,7% 

    0602-0003 Општинско правобранилаштво 5.819 4.196 3.322 79,2% 

    0602-0009 Текућа буџетска резерва 22.000 3.885   0,0% 

    0602-0010 Стална буџетска резерва 500 500   0,0% 

    0602-0014 
Управљање у ванредним 

ситуацијама 
1.850 1.700   0,0% 

    0602-1027 
Пројекат: Награде заслужним 

грађанима 
1.000 1.000 260 26,0% 

    0602-1028 
Пројекат: Партиципативно 

буџетирање 
41.000 40.910 1.103 2,7% 

2101 

Програм 16: 

Политички систем 
локалне самоуправе 

  
Програм 16: Политички систем 

локалне самоуправе 
54.019 58.045 53.598 92,3% 

    2101-0001 Функционисање скупштине 12.004 13.233 12.283 92,8% 

    2101-0002 Функционисање извршних органа 41.515 44.312 41.315 93,2% 

    2101-1001 
Пројекат: Прослава општинске 
славе Св. Стефан Дечански 

500 500   0,0% 

  Укупни расходи: 1.089.995 1.121.828 676.402 60,3% 

 

3.6.7. Извештај о учинку на унапређењу родне равноправности за 2019. годину 

 

Управа Градске општине, Одељење за финансије је донела План поступног увођења 

родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Градске општине 

Сурчин за 2019.годину93 ( у даљем тексту План). Планом поступног увођења родно одговорног 

буџетирања Градске општине Сурчин за 2019.годину (у даљем тексту: План), поступно се 

уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава Градске општине 

Сурчин, путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора и то код 

Управе ГО Сурчин. Планом. 

Планом се поступно уводи родно одговорно буџетирање, путем дефинисања родне 

компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру три програма: Програм 11 - 

Социјална заштита и дечија заштита, Програм 13 – Развој културе и информисање и Програм 

14 – Развој спорта и омладине. 

 
93 Број IV-07-400-00-9/2018 
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4. Потенцијалне обавезе 

 

У наредној табели дат је преглед свих судских спорова на дан 31. децембра 2019. године, 

према врсти судског спора, у којима је Градска општина у парничном поступку туженик или 

тужилац, у ванпарничном поступку (противник предлагача или предлагач), у извршним 

поступцима (у својству извршног дужника или извршног повериоца) или у стечајним 

поступцима, уз одговарајућа допунска објашњења. 

 
Табела бр. 51: Преглед судских спорова ГО Сурчин на дан 31.12.2019. године                          у хиљадама динара 

Ред. бр. Опис 

Парнични поступак  

Градске општине Сурчин  

Ванпарнични поступак 

Градске општине Сурчин  

Извршни поступци 
Градске општине 

Сурчин 
Град 

стечајни 

поверилац Градска 
општина тужена 

Градска општина 
тужилац 

Противник 
предлагача 

Предлагач Дужник Поверилац 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Вредност 

спора  
120.461 36.892       29   

2 
Број 
предмета 

58 8       1   

 

Према подацима добијеним у поступку ревизије, на дан 31. децембра 2019. године, 

Градска општина Сурчин је као тужена страна имала 58 судских - парничних предмета, од 

којих су два неопредељене вредности. 

За 56 предмета укупне вредности 120.461 хиљаду динара поступак није окончан. Међу 

овим предметима налазе се и четири предмета у поступку ревизије пред Врховним касационим 

судом, који се третирају као и даље активни, али нису ушли у укупно исказану вредност 

спорова јер су делом и извршени. Укупна вредност главног дуга ова четири предмета је 39.361 

хиљаду динара, од чега је за два исплаћена вредност главног дуга од 3.829 хиљада динара. У 

2019. години окончано је и архивирано као дефинитивно завршени предмети 11 поступака и 

то: три у корист Градске општине Сурчин укупне вредности главног дуга од 15.840 хиљада 

динара и осам на терет Градске општине Сурчин који су исплаћени укупне вредности главног 

дуга у износу од 5.114 хиљада динара. 

За два предмета о радним споровима истакнут је захтев за поништавање решења, али не 

и имовинско правни захтев са новчаним еквивалентом. 

Судски спорови у којима је Градска општина Сурчин тужена, односе се на накнаду штете 

коју захтевају физичка и правна лица и то: утврђивање својине, стицање без основа, 

утврђивање права коришћења, утврђивање права на накнаду ради дуга и радни спорови. 

Накнада штете. По овом основу, на дан 31. децембра 2019. године у поступку је 27 

судских спорова укупне вредности главног дуга од 18.244 хиљада динара. 

Доњи Срем ДОО 35.532 хиљада динара - Тужбени захтев за накнаду штете због 

коришћења просторија Доњег Срема. У првом и другом степену одбијен је тужбени захтев 

(обе пресуде су у корист Градске општине Сурчин), а тренутно је на ревизији пред Врховним 

касационим судом. 

Дуг. По овом основу покренуто је и у току је шест судских спорова укупне вредности 

главног дуга од 77.616 хиљада динара. Вредносно најзначајнији спорови су: 

ЈП Србија гас у износу од 10.778 хиљада динара – Тужбени захтев за дуг по основу камате 

за инвестиционе радове, нелегалне потрошње и неплаћених рачуна, део је оспорен 

контрадоказима. Неусаглашена књиговодствена стања тужиоца и туженог довела су до другог 

по реду вештачења у току поступка и то је тренутно стање поступка. 

Арсеновић ДОО Шабац у износу од 14.937 хиљада динара - Ово је друга тужба по реду 

за исти дуг. Прва је одбачена због процесних разлога. Овом Тужбом се тражи наплата дуга 

коју тужилац има према ЈП Аграр, а по основу члана 14.став 3. Закона о стечају, захтева се 

солидарно од Градске општине Сурчин, као оснивача.  
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Република Србија Министарство пољопривреде у износу од 51.751 хиљаду динара - 

Тужбом Републике Србије захтева накнаду за уступљено право коришћења пољопривредног 

земљишта Градске општине Сурчин, а на основу решења Градске општине Сурчин којим је 

утврђена висина накнаде. Како ово решење нема снагу извршне исправе оспоравају се 

надлежност парничног суда и сматрају да се треба водити ванпарнични поступак, при томе 

сматрају да Република Србија мора доказати да је теретно стекла земљиште да би имала право 

на накнаду. 

Радни спорови. У току је 8 радних спорова од којих су пет по тужбама функционера који 

су разрешени пре истека мандата, један радни спор за поништавање решења о престанку 

радног односа запослене и два радна спора по тужби запослене из ЈП Аграр, која сматра да 

постоји солидарна одговорност Градске општине Сурчин ради накнаде њених потраживања 

из радног односа код ЈП Аграр. 

Градска општина Сурчин као тужилац. Према презентованим подацима на дан 31. 

децембра 2019. године било је у току осам парничних предмета укупне вредности од 36.892 

хиљада динара, од чега је један неопредељен. Градска општина Сурчин је тужила физичка и 

правна лица ради надокнаде штете, утврђивања својине/коришћења и накнаде за одводњавање 

и поднела је уставну жалбу за поништавање пресуде ПАС-а (неопредељена вредност). 

КУД Диоген и ПТП Амбар 11.000 хиљада динара. Тужбом се у корист РС тражи 

утврђење права својине, а ГО Сурчин тражи утврђење права коришћења на 14 локала на кат. 

пар. бр. 1122/2 КО Сурчин и њихову предају у посед Градској општини Сурчин. Претходно се 

тражи и утврђење ништавости уговора који су произвели неправилности у вези са предметном 

имовином, а донета је и једна пресуда којом је захтев ГО Сурчин усвојен, али је укинута и 

враћена на поновно суђење, које је у току. 

Удружење љубитеља Саве и Дунава 10.000 хиљада динара. ГО Сурчин иницирала је 

тужбени поступак, обзиром на књиговодствено стање из кога произлази да су уложена 

средства у изградњу сојенице, а да Градска општина Сурчин нема приступа сојеници. 

Постављен је алтернативни захтев за враћање уложених средстава, која се потражују од 

Удружења љубитеља Саве и Дунава на чијем земљишту и поседу се налази сојеница. 

ЈП Србија гас 36.892 хиљада динара. На основу Уговора о изградњи гасоводне мреже 

обавеза је била да ЈП Србијагас набави мерно регулационе станице (МРС) што они у 

одређеном моменту нису могли, па је то као учесник у изградњи урадила Градска општина 

Сурчин и сада у овом поступку тражи да јој се врате новчана средства уложена у МРС. Овај 

захтев је поднет као противтужба у поступку који већ тече, али је суд накнадно раздвојио овај 

поступак као посебан. 

Министарство пољопривреде 11.272 хиљада динара. Против решења Министарства 

пољопривреде поднета је тужба Управном суду у Београду, јер услед промене титулара права 

на земљишту у односу на које се одређује накнада, Градска општина Сурчин није обвезник 

накнаде за одводњавање. 

Ванпарнични поступци. Закључно са 31.12.2019. године у раду су била три предмета 

која су неопредељена, у којима је Градска општина Сурчин предлагач. 

Извршни поступци. Закључно са 31.12.2019. године у раду је био један предмет, у којем 

је Градска општина Сурчин поверилац, укупне вредности 29 хиљада динара  
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