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ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ  

 

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ 

 

 

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 
 

Мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима 

Извршили смо ревизију консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна 

буџета Општине Нова Варош за 2021. годину, који обухватају Биланс стања на дан 

31.12.2021. године – Образац 1, Биланс прихода и расхода – Образац 2, Извештај о 

капиталним издацима и примањима – Образац 3, Извештај о новчаним токовима – 

Образац 4, Извештај о извршењу буџета – Образац 5 и остале пратеће извештаје.  

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

мишљење са резервом о финансијским извештајима, финансијски извештаји су 

припремљени по свим материјално значајним  питањима  у складу са Законом о 

буџетском систему1, Уредбом о буџетском рачуноводству2, Правилником о начину 

припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских 

средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и 

буџетских фондова3 и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном 

плану за буџетски систем4. 
 

Основ за мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима 

У консолидованим финансијским извештајима Општине Нова Варош - 1) Билансу 

прихода и расхода у периоду од 1.1. до 31.12.2021. године: (1) део прихода и примања је 

укупно исказан у већем износу од 2.491 хиљаде динара од износа утврђеног налазом 

ревизије и у мањем износу од 2.491 хиљаде динара од износа утврђеног налазом ревизије, 

чији се ефекти нису одразили на коначан резултат пословања; (2) део расхода и издатака 

у финансијским извештајима је укупно исказан у већем износу од 35.726 хиљада динара 

од износа утврђеног налазом ревизије и у мањем износу од 35.726 хиљада динара од 

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

пословања; (3) расходи у износу од 383 хиљаде динара нису планирани и извршени у 

складу са организационом класификацијом; (4) више је исказан буџетски суфицит и 

корекција истог за 134 хиљаде динара. 
 

У консолидованим финансијским извештајима Општине Нова Варош утврдили смо 

неправилности и то: 2) У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2021. године: (1) 

више је исказано: зграде и грађевински објекти у износу од 22.210 хиљада динара, опрема 

у износу од 2.111 хиљада динара, домаће акције и остали капитал у износу од 20 хиљада 

динара,  потраживања по основу продаје и друга потраживања у износу од 1.716 хиљада 

динара; (2) мање је исказано: зграде и грађевински објекти у износу од 124.995 хиљада 

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

- др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21 
2 „Службени гласник РС“, бр. 125/03, 12/06 и 27/20 
3 „Службени гласник РС“, бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 и 17/22 
4 „Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 

68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21 и 130/21 
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динара, опрема у износу од 8.093 хиљада динара, земљиште у износу који у поступку 

ревизије нисмо могли утврдити, нефинансијска имовина у припреми у износу од 11.634 

хиљаде динара, залихе потрошног материјала у износу који у поступку ревизије нисмо 

могли утврдити, кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима у износу од 

996 хиљада динара, потраживања по основу продаје и друга потраживања у износу од 

8.509 хиљада динара, обавезе у износу од 789 хиљада динара, ванбилансна актива и 

ванбилансна пасива у износу од 16.990 хиљада динара; (3) у пословним књигама субјекта 

ревизије за 2021. годину део непокретности није евидентиран јер за исте није извршен 

упис права јавне својине; (4) постоји неусаглашеност у исказивању вредности учешћа у 

капиталу привредних субјеката чији је оснивач Општина Нова Варош; 3) У 

консолидованом Извештају о извршењу буџета  - Образац 5 – није испоштована 

класификација расхода и издатака  према изворима финансирања, која исказује приходе 

и примања, расходе и издатке према основу остварења тих средстава у укупном износу 

од 662 хиљаде динара; 4) У консолидованом Извештају о капиталним издацима и 

примањима – Образац 3 – мање је исказан мањак примања у износу од 4.601 хиљада 

динара; 5) У консолидованом Извештају о новчаним токовима – Образац 4 – мање је 

исказан салдо готовине на почетку године у износу од 11 хиљада динара и нису тачно 

извршене одговарајуће корекције; 6) Остали извештаји завршног рачуна нису израђени 

у складу са прописима. 
 

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

ревизорски извештај Општина Нова Варош није у потпуности успоставила ефикасан 

систем интерних контрола што је довело до настанка одређених неправилности, код 

спровођења пописа имовине и обавеза, адекватног документовања, евидентирања 

пословних промена, упоређивања и усаглашавања евиденција и поузданог извештавања. 
 

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

Пословником Државне ревизорске институције6 и Међународним стандардима врховних 

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

детаљније описана у делу извештаја Одговорност ревизора за ревизију консолидованих 

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

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

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

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

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

са резервом. 
 

Скретање пажње 

Скрећемо пажњу на Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих 

финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Нова Варош за 2021. годину 

у тачки 2.2.1.3.3. Социјална давања запосленима. У Напомени је описана исплата 

социјалних давања запосленима за случај побољшања здравственог стања у случају 

избијања епидемије и пандемије, код директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе.  

Чланом 45. ст. 5. и 6. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени 

гласник РС“ бр. 149/2020, 40/2021 и 100/2021) прописано је: 

                                                 
5 „Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18 – др. закон 
6 „Службени гласник РС“, број 9/09 
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 „У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 

и 72/19) у буџетској 2021. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, 

божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради 

побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања из члана 120. 

став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 

75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), предвиђених посебним и 

појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне 

кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене и 

новчаних честитки за децу запослених. 

У 2021. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских 

средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају 

нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.“  

У поступку ревизије утврђено је да субјекти ревизије на које се ова одредба односи, 

исту различито тумаче, што у пракси доводи до неуједначене примене у погледу 

остваривања права на солидарну помоћ.  

Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 

 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 

Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему, састављање и подношење 

финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском 

рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења 

финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Ова 

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

састављање и подношење финансијских извештаја који не садрже материјално значајне 

погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. 

Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања 

субјекта ревизије. 
 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја 

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

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

криминалне радње или грешке, и издавање извештаја o ревизији који садржи наше 

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

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

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

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

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

донете на основу ових финансијских извештаја. 

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

одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође: 

− Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних 

исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или 
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грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те 

ризике; и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде 

основ за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани 

материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је 

већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална 

радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, 

лажно представљање или заобилажење интерне контроле. 

− Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију 

ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим 

околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система 

интерне контроле субјекта ревизије. 

− Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне 

рачуноводствене процене које је извршило руководство. 

 

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим 

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

интерне контроле које смо идентификовали током ревизије. 

 

 

 

Генерални државни ревизор 

 

_______________________ 

Др Душко Пејовић 

Државна ревизорска институција  

Макензијева 41 

11000 Београд, Србија   

7. јун 2022. године 
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1. Резиме откривених неправилности 

 

Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији консолидованих 

финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Нова Варош за 2021. годину 

утврдили смо следеће неправилности које су разврстане по приоритетима, односно 

редоследу по којем треба да буду отклоњене: 
 

ПРИОРИТЕТ 17 
 

1) Економска класификација – део прихода и примања у финансијским 

извештајима је укупно исказан (Напомене тачка 2.2.1.1.): 

- у већем износу од 2.491 хиљаде динара од износа утврђеног налазом ревизије и  

- у мањем износу од 2.491 хиљаде динара од износа утврђеног налазом ревизије, 

чији се ефекти нису одразили на коначан резултат пословања; 
 

2) Економска класификација – део расхода и издатака у финансијским извештајима 

је укупно исказан (Напомене тачке 2.2.1.3.4, 2.2.1.3.6, 2.2.1.3.8, 2.2.1.3.11, 2.2.1.3.17, 

2.2.1.4.1.): 

- у већем износу од 35.726 хиљада динара од износа утврђеног налазом ревизије и  

- у мањем износу од 35.726 хиљада динара од износа утврђеног налазом ревизије, 

чији се ефекти нису одразили на коначан резултат пословања; 
 

3) Организациона класификација - део расхода није правилно планиран и извршен 

у укупном износу од 383 хиљаде динара, и то код месних заједница уместо код 

Општинске управе, за поправке локалних путева (Напомене тачка 2.2.1.3.7.); 
 

4) Није испоштована класификација расхода и издатака према изворима 

финансирања, која исказује приходе и примања, расходе и издатке према основу 

остварења тих средстава у укупном износу од 662 хиљаде динара, и то: 300 хиљада 

динара код Општинске управе за приходе од Министарства привреде, 235 хиљада динара 

код Туристичке организације за приходе од иностраних држава, 77 хиљада динара код 

Дома културе за добровољне трансфере од физичких и правних лица, 50 хиљада динара 

код Библиотеке „Јован Томић“ за добровољне трансфере од физичких и правних лица 

(Напомене тачка 2.2.1.1); 
 

5) Вредност зграда и грађевинских објеката у активи и вредност нефинансијске 

имовине у сталним средствима у пасиви (Напомене тачка 2.2.3.2.): 

- Више је исказана у укупном износу од 22.210 хиљада динара, и то: 8.077 хиљада 

динара код Општинске управе и 1.613 хиљада динара због примене неправилних 

стопа амортизације и 12.510 хиљада динара код Туристичке организације за 

капитална улагања у објекат хотела који није јавна својина јединице локалне 

самоуправе; 

- Мање је исказана у износу од 124.995 хиљада динара код Општинске управе, и то:  

3.865 хиљада динара због обрачуна амортизације објекта који је споменик културе 

и 121.130 хиљада динара за садашњу вредност објеката основног образовања који 

су јавна својина јединице локалне самоуправе, а нису евидентирани у пословним 

књигама Општинске управе;  
 

                                                 
7 Приоритет 1 - грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће отклонити у року од 90 
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6) Вредност опреме у активи и вредност нефинансијске имовине у сталним 

средствима у пасиви (Напомене тачка 2.2.3.2.): 

- Више је исказана у износу од 2.111 хиљада динара због примене неправилних 

стопа амортизације, и то: 357 хиљада динара код Општинске управе, 986 хиљада 

динара код Туристичке организације, 16 хиљада динара код ПУ „Паша и 

Наташа”, 45 хиљада динара код Библиотеке „Јован Томић“ и 707 хиљада динара 

код месних заједница; 

- Мање је исказана у износу од 8.093 хиљаде динара, и то: код Општинске управе 

у износу од 711 хиљада динара због примене неправилних стопа амортизације и 

755 хиљада динара за набавку 11 контејнера, код Туристичке организације у 

износу од 6.553 хиљаде динара и ПУ „Паша и Наташа“  у износу од 74 хиљаде 

због примене неправилних стопа амортизације;  
 

7) Вредност земљишта у активи и нефинансијске имовине у сталним средствима у 

пасиви мање је исказана код Општинске управе за износ који у поступку ревизије нисмо 

могли утврдити, јер Општинска управа није успоставила тачну и поуздану помоћну 

књигу земљишта, нити је извршен попис грађевинског земљишта (Напомене тачка 

2.2.3.2.); 
 

8) Вредност нефинансијске имовине у припреми у активи и вредност 

нефинансијске имовине у сталним средствима у пасиви мање је исказана у износу од 

11.634 хиљаде динара код Општинске управе, и то: 10.264 хиљаде динара због 

амортизације набавне вредности објеката који нису у употреби и 1.370 хиљада динара 

због неправилно евидентираних издатака за изградњу и уређење стазе на Златару 

(Напомене тачка 2.2.3.2.); 
 

9) Вредност залиха потрошног материјала у активи и нефинансијске имовине у 

залихама у пасиви мање је исказана код Туристичке организације за износ који у 

поступку ревизије нисмо могли утврдити, јер Туристичка организација није вршила 

евидентирање набављеног и издатог лож-уља и пелета на залихама и није извршен попис 

истих (Напомене тачка 2.2.3.2.); 
 

10) Вредност кредита домаћим нефинансијским приватним предузећима у активи 

и дугорочне домаће финансијске имовине у пасиви мање је исказана у износу од 996 

хиљада динара код Општинске управе, јер су евидентирана потраживања по основу 

главнице, док потраживања по основу уговорене и законске затезне камате на дан 

31.12.2021. године нису обрачуната и евидентирана (Напомене тачка 2.2.3.2.); 
 

11) Вредност домаћих акција и осталог капитала у активи и дугорочне домаће 

финансијске имовине у пасиви више је исказана у износу од 20 хиљада динара код 

Општинске управе, јер је неправилно евидентирано учешће у капиталу код индиректног 

корисника буџетских средстава Општине Нова Варош – ЈУ „Спортски објекти“ Нова 

Варош (Напомене тачка 2.2.3.2.); 
 

12) Вредност потраживања по основу продаје и друга потраживања у активи и 

обрачунатих ненаплаћених прихода и примања у пасиви (Напомене тачка 2.2.3.2.): 

- Више је исказана у износу од 1.716 код ПУ „Паша и Наташа“ због 

неевидентираних  уплата средстава од стране РФЗО; 

- Мање је исказана у износу од 8.509 хиљада динара, и то: 8.417 хиљада динара 

код Општинске управе за потраживање од ЈП „ЕПС“ Београд за накнаду за 

коришћење простора на јавној површини у пословне сврхе за децембар 2021. 
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године и 92 хиљаде динара код ПУ „Паша и Наташа“ због неевидентираних 

потраживања од РФЗО за боловање преко 30 дана за децембар 2021. године;  
 

13) Вредност ванбилансне активе и ванбилансне пасиве мање је исказана у износу 

од 16.990 хиљада динара услед неевидентирања меница у пословним књигама и то: 

16.228 хиљада динара код Општинске управе, 676 хиљада динара код Туристичке 

организације и 86 хиљада динара код ПУ „Паша и Наташа“ (Напомене тачке 2.2.3.2.); 
 

ПРИОРИТЕТ 28 
 

14) Вредност обавеза у пасиви и вредност активних временских разграничења у 

активи мање је исказана у укупном износу од 789 хиљада динара за неевидентиране 

обавезе за децембар 2021. године, и то: 286 хиљада динара код Општинске управе за 

услуге личног пратиоца детета и 503 хиљаде динара код ПУ „Паша и Наташа“ (92 хиљаде 

динара за накнаде за боловање преко 30 дана, 242 хиљаде динара за накнаде по уговорима 

о привременим и повременим пословима и 169 хиљада динара за превоз деце и њихових 

пратиоца) (Напомене тачка 2.2.3.3.); 
 

15) Као што је објашњено у Напоменама уз извештај (Напомене тачка 2.1.1.), 

Општина Нова Варош није у потпуности успоставила систем интерних контрола који 

обезбеђује разумно уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз пословање 

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

извештаја: 

(1) Код контролних активности утврдили смо: 

- Део прихода није уплаћен преко прописаних уплатних рачуна јавних прихода; 

- Надлежни орган Општине није утврдио јединствену економску цену програма 

васпитања и образовања ПУ „Паша и Наташа“ Нова Варош по детету за 

календарску 2021. годину; 

- Одлуком о буџету Општине Нова Варош за 2021. годину није утврђена висина и 

рок за уплату добити јавних предузећа чији је оснивач Општина; 

- Предшколска установа није успоставила адекватан систем контрола обрачуна 

зарада;   

- Постоји значајна неусклађеност између евиденција о непокретности код 

Одељења за имовинско правне послове и управљање имовином и Одељења за 

финансије буџет и послове ЛПА; 

- Туристичка организација, ПУ „Паша и Наташа“ и месне заједнице Радоиња, 

Рутоши, Нова Варош, Јасеново, Драглица, Божетићи, Бела Река и Акмачићи у 

својим пословним књигама воде грађевинске објекте и земљиште за које не 

поседују валидне доказе о праву и врсти својине, а који нису евидентирани у 

пословним књигама Општинске управе,; 

- Општинска управа није успоставила тачну и поуздану помоћну књигу 

земљишта; 

- Дом културе и Библиотека нису извршили повраћај неутрошених средстава на 

дан 31.12.2021. године; 

- Код Општинске управе није усаглашено стање потраживања са купцима; 

- Код Општинске управе, ПУ „Паша и Наташа и Туристичке организације 

„Златар“ нису усаглашена  стања обавеза са добављачима.  

(2) Код информација и комуникација утврдили смо: 
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- Општинска управа није рачуноводствено евидентирала обавезе по основу 

субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама, по основу 

субвенција по уговорима о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања за 2021. годину, за текуће и остале трансфере, за дотације Дому 

здравља и Националној служби за запошљавање и по основу дотација Црвеном 

крсту, спортским организацијама, верским заједницама и црквама и осталим 

удружењима грађана; 

- ЈУ Спортски објекти није рачуноводствено евидентирала обавезе обавеза за 

плате и  додатке, обавезе за социјалне доприносе на терет послодавца и обавезе 

према добављачима; 

- На разделу председник Општине нису рачуноводствено евидентирана обавезе 

по основу доделе награда најуспешнијим ученицима и студентима; 

- ПУ „Паша и Наташа“ није у пословним књигама евидентирала обавезе за 

накнаде по основу уговора о повременим и привременим пословима; 

- Туристичка организација у својим пословним књигама није евидентирала 

плаћање по авансним рачунима; 

- Општинска управа није у пословним књигама евидентирала промене на 

девизном рачуну; 

- Део обавеза код директних и индиректних корисника није правилно евидентиран 

на одговарајућим контима прописаним контним планом; 

- Део нефинансијске и финансијске имовине код Општинске управе није 

евидентиран на одговарајућим контима прописаним контима планом; 

- У консолидованом билансу стања Општине Нова Варош на дан 31.12.2021. 

године није успостављена билансна равнотежа између појединих билансних 

позиција; 
 

16) Општина Нова Варош није успоставила интерну ревизију (Напомене тачка 

2.1.2.); 
 

17) Као што је објашњено под тачком 2.2.3.1. Напомена, код пописа имовине и 

обавеза утврдили смо следеће неправилности: 

(1) Општинска управа: 

- Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава и усклађивања књиговодственог са стварним стањем нису 

регулисани сви неопходни елементи за спровођење прописа и то да извештај о 

извршеном попису обавезно садржи: стварно и књиговодствено стање имовине 

и обавеза, разлике између стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог 

стања, начин за решавање питања имовине која није више за употребу, примедбе 

и објашњења радника који рукују имовином, као и друге примедбе и предлоге 

пописне комисије у вези са пописом; 

- Начелник Општинске управе донео је Решење о образовању комисија за попис 

за 2021. годину без броја и датума. У Плановима рада пописних комисија 

наведено је да је Решење о образовању комисија донето 7.12.2021. године, 

уместо најкасније до 1.12.2021. године; 

- Редовним пописом није извршен попис имовине и обавеза у укупном износу од 

99.450 хиљада динара; 

- Извештај Комисије за попис опреме и ситног инвентара садржи предлог за 

расход опреме, међутим не садрже начин за решавање питања имовине која није 
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више за употребу, примедбе и објашњења радника који рукују имовином, као и 

друге примедбе и предлоге пописне комисије; 

- План рада Комисије за расход не садржи радње које ће се вршити пре и 

приликом пописа, као ни рокове за завршетак свих радњи, док је у Извештају 

Комисије за расход наведено да је Комисија извршила расход на дан 31.12.2021. 

године; 

Начелник Општинске управе није вратио комисијама на дораду извештаје који 

садрже пропусте и неправилности; 

(2) ПУ „Паша и Наташа“ 

- ПУ „Паша и Наташа“ није донела интерни акт којим би регулисала начин и 

рокове вршења пописа имовине и обавеза; 

- Директор ПУ „Паша и Наташа“ није донео решење о образовању комисија за 

попис за радну 2021. годину најкасније до 1.12.2021. године, већ 8.12.2021. 

године, 

- Комисије за попис нису донеле план рада најкасније до 10.12.2021. године, већ 

16.12.2021. године; 

- Извештај о извршеном попису основних средстава не садржи стварно и 

књиговодствено стање основних средстава, начин за решавање питања имовине 

која није више за употребу, као ни објашњења радника који рукују имовином о 

имовини која није више за употребу. Извештај о извршеном попису ситног 

инвентара такође не садржи стварно и књиговодствено стање ситног инвентара, 

као и разлике између стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог 

стања; 

- Редовним пописом није извршен попис хартија од вредности (меница за 

електричну енергију) са стањем на дан 31.12.2021. године у износу од 86 хиљада 

динара; 

- Председник Управног одбора није вратио извештај о извршеном попису 

основних средстава и извештај о извршеном попису ситног инвентара на дораду, 

јер извештаји о попису комисија не садрже све елементе; 

- ПУ „Паша и Наташа“  након извршеног пописа није ускладила књиговодствено 

стање потраживања по основу продаје и других потраживања са стварним 

стањем утврђеним пописом; 

(3) Библиотека „Јован Томић“ 

- Библиотека „Јован Томић“ није донела интерни акт којим би регулисала начин 

и рокове вршења пописа имовине и обавеза; 

- Формиране комисије нису донеле планове рада; 

- Директор Библиотеке „Јован Томић“ није донео решење којим именује комисије 

за вршење пописа најкасније до 1.12.2021. године, већ 31.12.2021. године; 

- Извештај о попису основних средстава и ситног инвентар не садржи стварно и 

књиговодствено стање, разлике између стварног стања утврђеног пописом и 

књиговодственог стања; 

- Председник Управног одбора Библиотеке није вратио на дораду извештај о 

попису основних средстава, јер извештај не садржи све елементе; 

(4) ЈУ „Спортски објекти“ 

- ВД директора ЈУ „Спортски објекти“ донео је Правилник о начину о роковима 

вршења пописа, којим нису регулисани сви елементи неопходни за спровођење 

пописа и то: рок за доношење акта о образовању комисије за попис, рок за 

доношење плана рада пописне комисије, рок за усвајање извештаја о попису, као 



 

Резиме откривених неправилности, препорука и мера 

предузетих у поступку ревизије 

 

 

 14 

 

и обавезу овлашћеног лица вршиоца пописа да врати извештај о попису 

пописној комисији на дораду ако исти садржи пропусте и неправилности; 

- ВД директор ЈУ „Спортски објекти“ није донео решења којим именује комисије 

за вршење пописа најкасније до 1.12.2021. године, већ 31.12.2021. године; 

- Комисије за попис донеле су планове рада без броја и датума, тако да се нисмо 

уверили да ли су планови рада донети до 10.12.2021. године; 

- Извештај комисије за попис основних средстава и ситног инвентара не садржи 

стварно и књиговодствено стање основних средстава, као и разлике између 

стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог стања; 

- Председник Управног одбора ЈУ „Спортски објекти“ није вратио на дораду 

извештај о попису основних средстава пописној комисији, јер извештај дате 

комисије не садржи све елементе; 

(5) Дом културе „Јован Томић“  

- Директор Дома културе „Јован Томић“ је донео решења којим именује 

комисије за вршење пописа без броја и датума, тако да се нисмо уверили да ли 

је решење донето до 1.12.2021. године; 

- Комисије за попис нису донеле планове рада; 

- Извештај о извршеном попису ситног инвентара и основних средстава не 

садржи стварно и књиговодствено стање имовине, као и разлике између 

стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог стања; 

- Председник Управног одбора Дома културе „Јован Томић“  није вратио на 

дораду извештај о попису ситног инвентара и основних средстава, јер извештај 

дате комисије не садржи све елементе који су прописани; 

(6) Туристичка организација 

- Управни одбор донео је Правилник о попису имовине и обавеза, којим нису 

регулисани сви елементи неопходни за спровођење прописа и то: рок за 

доношење акта о образовању комисија за попис и рок за доношење плана рада 

пописне комисије; 

- Формиране комисије за попис имовине и обавеза нису донеле планове рада до 

10.12.2021. године, већ 14.12.2021. године; 

- Редовним пописом није извршен попис хартија од вредности у укупном износу 

од 676 хиљада динара (меница за електричну енергију) са стањем на дан 

31.12.2021. године; 

(7) Месне заједнице: 

- Десет месних заједница на територији општине Нова Варош (Радоиња, Вранеша, 

Рутоши, Нова Варош, Јасеново, Драглица, Божетићи, Бистрица, Бела Река и 

Акмачићи) није извршило попис имовине и обавеза; 
 

18) У консолидованом Билансу прихода и расхода - Образац 2 – Више је исказан 

буџетски суфицит и корекција истог за 134 хиљаде динара  (Напомене тачка 2.2.2.3.);  
 

19) У консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима – Образац 

3 – Мање је исказан мањак примања у износу од 4.601 хиљада динара због мање 

исказаних издатака на класи 500000 - Издаци за нефинансијску имовину и примања на 

класи 900000 – Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (Напомене тачка 

2.2.4.); 
 

20) У консолидованом Извештају о новчаним токовима – Образац 4 – Мање је 

исказан салдо готовине на почетку године у износу од 11 хиљада динара, јер нису 
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исказана сва новчана средства на дан 1.1.2021. године, и нису тачно извршене 

одговарајуће корекције (Напомене тачка 2.2.5.); 
 

21) Код осталих извештаја завршног рачуна (Напомене тачка 2.2.6.) утврдили смо 

следеће неправилности: 

(1) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту 

новца и капитала и извршеним отплатама дугова: 

- Општина Нова Варош није исказала донације које су индиректни корисници 

буџета остварили у 2021. години у укупном износу од 362  хиљаде динара; 

(2) Годишњи извештај о учинку програма: 

- Није исказано образложење за две пројектне активности које нису реализоване 

и у оквиру којих није било извршења расхода и издатака, као и за две пројектне 

активности у оквиру којих је проценат извршења расхода и издатака у односу на 

текући буџет испод 80%; 
 

ПРИОРИТЕТ 39 
 

22) Општина Нова Варош није извршила упис права јавне својине у Катастру 

непокретности: жичара (16.579 m2), зграда јединице локалне самоуправе (219 m2), зграда 

трговине (123 m2), 11 помоћних зграда (236 m2), три помоћне зграде за које није утврђена 

намена (297 m2), стадион (13.193 m2), 281 улица (153.862 m2) и 1.455 некатегорисаних 

путева (6.319.593 m2) (Напомене тачка 2.2.3.2.); 
 

23) Постоји неусаглашеност у исказивању вредности учешћа у капиталу код 

Регионалне санитарне депоније „Бањица“ д.о.о. Нова Варош, чији је оснивач Општина 

Нова Варош (Напомене тачка 2.2.3.2.). 

 

2. Резиме датих препорука 

 

Одговорним лицима Општине Нова Варош препоручујемо да отклоне 

неправилности према следећим приоритетима: 
 

ПРИОРИТЕТ 1 
 

1) Приходе планирају, остварују, евидентирају и исказују у складу са прописаном 

економском класификацијом прихода и примања (Напомене 2.2.1.1. – Препоруке број 6 

и 8); 
 

2) Расходе и издатке планирају, извршавају, евидентирају и исказују у складу са 

прописаном економском класификацијом (Напомене тачка 2.2.1.3.4. - Препорука број 9, 

Напомене тачка 2.2.1.3.6 – Препоруке број 10 и 11, Напомене тачка 2.2.1.3.8 – Препорука 

број 13, Напомене тачка 2.2.1.3.11 – Препорука број 14, Напомене тачка 2.2.1.3.17 – 

Препорука број 15 и Напомене тачка 2.2.1.4.1. – Препорука број 16); 
 

3) Расходе планирају, евидентирају и исказују на апропријацијама корисника у 

чијој су надлежности (Напомене тачка 2.2.1.3.7. – Препорука број 12); 
 

4) Приходе и одговарајуће расходе и издатке планирају, евидентирају и исказују у 

складу са прописаном класификацијом расхода и издатака према изворима финансирања 

(Напомене тачка 2.2.1.1. – Препоруке број 4, 5 и 7); 
 

                                                 
9 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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5) Правилно евидентирају и искажу вредност зграда и грађевинских објеката 

(Напомене тачка 2.2.3.2. – Препорука број 25.1); 
 

6) Правилно евидентирају и искажу вредност опреме (Напомене тачка 2.2.3.2. – 

Препорука број 26); 
 

7) Правилно евидентирају и искажу вредност земљишта (Напомене тачка 2.2.3.2. – 

Препорука број 27); 
 

8) Правилно евидентирају и исказују нефинансијску  имовину у припреми 

(Напомене тачка 2.2.3.2. – Препорука број 28); 
 

9) Правилно евидентирају и исказују вредност залиха потрошног материјала 

(Напомене тачка 2.2.3.2. – Препорука број 29); 
 

10) Обрачунају, евидентирају и искажу уговорене и законске затезне камате на 

својим потраживањима (Напомене тачка 2.2.3.2. – Препорука број 30); 
 

11) Правилно евидентирају и искажу вредност домаћих акција и осталог капитала 

(Напомене тачка 2.2.3.2. – Препорука број 31.1); 
 

12) Евидентирају и искажу сва потраживања (Напомене тачка 2.2.3.2. – Препорука 

број 32); 
 

13) Врше евидентирање примљених меница  (Напомене тачка 2.2.3.2. – Препорука 

број 33); 
 

ПРИОРИТЕТ 2 
 

14) Правилно евидентирају и исказују обавезе (Напомене тачка 2.2.3.3. – 

Препоруке број 34, 35 и 36); 
 

15) Успоставе потпун и ефикасан систем интерних контрола који ће обезбедити 

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

са важећим прописима (Напомене тачка 2.1.1. – Препоруке број 1 и 2); 
 

16) Успоставе интерну ревизију (Напомене тачка 2.1.2. – Препорука број 3); 
 

17) Да врше свеобухватан попис имовине и обавеза на прописан начин (Напомене 

тачка 2.2.3.1.  – Препоруке 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24); 
 

18) У консолидованом Билансу прихода и расхода утврде и исказују тачан 

буџетски суфицит или буџетски дефицит и да изврше тачно кориговање вишка, односно 

мањка прихода и примања (Напомене тачка 2.2.2.3. – Препорука број 17); 
 

19) У консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима – Обрасцу 

3 правилно исказују издатке за нефинансијску имовину (Напомене тачка 2.2.4. – 

Препорука број 37); 
 

20) У консолидованом Извештају о новчаним токовима – Образац 4 исказују тачан 

износ салда на почетку године, кориговане приливе за примљена средства у обрачуну и 

кориговане одливе за  исплаћена средства у обрачуну (Напомене тачка 2.2.5. – Препорука 

број 38); 
 

21) У Извештају о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном 

тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова исказују све донације 
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примљене у текућој години и да годишњи извештај о учинку програма садржи све 

неопходне податке и информације (Напомене тачка 2.2.6. - Препоруке број 39 и 40); 
 

ПРИОРИТЕТ 3 
 

22) Идентификују и изврше упис права јавне својине за непокретности којима 

располажу (Напомене тачка 2.2.3.2. – Препорука број 25.2); 
 

23) Усагласе евиденције у својим пословним књигама са евиденцијом субјеката 

код којих имају учешће у капиталу (Напомене тачка 2.2.3.2. – Препорука број 31). 

 

3. Мере предузете у поступку ревизије 

 

1) У поступку ревизије, Општинска управа је: 
 

(1) Извршила измену амортизационих стопа за водовод, канализацију и јавну 

расвету и евидентирала одговарајуће исправке вредности у укупном износу од 8.077 

хиљада динара; 

(2) Искњижила исправку вредности у износу од 3.865 хиљада динара, по основу 

амортизације старе зграде општине – споменика културе; 

(3) Извршила сторно књижења амортизације пројектне документације, односно 

набавне вредности објеката који нису у употреби у износу од 10.264 хиљаде динара и 

исте је евидентирала на конту 015100 – Нефинансијска имовина у припреми; 

(4) Започела са књиговодственим евидентирањем промена на рачуну депозита и 

успоставила аналитику примљених депозита; 

(5) ш. 

 

2) У поступку ревизије, ПУ „Паша и Наташа“ је:  
 

(1) Књиговодствено евидентирала меницу  вредности 86 хиљада динара која је 

важила на дан 31.12.2021. године и која има рок важења до 30.6.2022. године; 

(2) Искњижила вредност више исказаних потраживања у износу од 1.761 хиљаде 

динара; 

(3) Извршила обрачун и исплату накнаде плате за време одсуства са рада због 

коришћења годишњег одмора и плаћеног одсуства у висини просечне плате у 

претходних 12 месеци приликом обрачуна плата за месец април. 

 

3) У поступку ревизије, Туристичка организација је књиговодствено евидентирала 

меницу укупне  вредности 676 хиљада динара која је важила на дан 31.12.2021. године и 

из пословних књига је искњижила исту, јер је рок важења менице истекао 22.4.2022. 

године. 

 

4) У поступку ревизије, Дом културе „Јован Томић“ је евидентирао приходе по 

основу добровољних трансфера од физичких и правних лица у складу са класификацијом 

расхода и издатака према изворима финансирања, на извору 08 - Добровољни трансфери 

од физичких и правних лица. 
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4. Захтев за достављање одазивног извештаја 

 

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

институцији, дужна да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о 

отклањању откривених неправилности или несврсисходности (одазивни извештај) у 

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

Одазивни извештај мора да садржи: 

1) навођење ревизије, на коју се он односи; 

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

3) приказивање мера исправљања. 

Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио 

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

појављивања одређене неправилности или несврсисходности у свом будућем пословању 

за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз одазивни извештај одговарајуће 

доказе. 

Општина Нова Варош је обавезна да у одазивном извештају искаже мере 

исправљања по основу откривених неправилности које су наведене у Извештају о 

ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине 

Нова Варош за 2021. годину,  који садржи и препоруке за њихово отклањање, осим оних 

које су отклоњене у току обављања ревизије и садржане у поглављу Мере предузете у 

поступку ревизије. За мере исправљања је дужан да уз одазивни извештај достави доказе 

према следећем: 

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

90 дана, Општина Нова Варош обавезна је да достави доказе о отклањању 

неправилности односно предузимању мера исправљања; 

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

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

до три године, Општина Нова Варош обавезна је да достави акциони план у 

којем ће описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања 

неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем 

пословању као и планирани период предузимања мера и одговорно лице. 

 

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

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

субјекта ревизије. 

Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, 

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

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

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

исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће. 

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

субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности или 

несврсисходности, не поднесе у прописаном року Институцији одазивни извештај, 

против одговорног лица субјекта ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног 

поступка. 

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

несврсисходности отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије 

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



 

Резиме откривених неправилности, препорука и мера 

предузетих у поступку ревизије 
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неправилности или значајне несврсисходности, сматра се да постоји тежи облик кршења 

обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна ревизорска институција је 

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

ревизорској институцији. 
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1. Основни подаци о субјекту ревизије 
 

Општина Нова Варош налази се у југозападном делу Републике Србије у 

Златиборском управном округу. Општина је смештена на средини магистралног пута 

Београд – Бар, на надморској висини од 1.000 метара. Над њом се издиже планина Златар, 

дугачка 22 километра и широка 12 километара. Територија општине има површину од 

581,47 km2 и „пресечена је“ на два, скоро једнака дела са три акумулациона језера на 

реци Увац (Увачко, Златарско и Радоињско). Нова Варош има умерену планинску климу, 

дозирану струјањима ветра са приморја, што ваздух чини изузетно квалитетним. За 

туризам у Новој Вароши и њеној околини постоје добри предуслови, који се огледају у 

лепотама и другим природним вредностима планине Златар и акумулационих језера.  

Општина се састоји од 33 насељена места, организована у 13 месних заједница. 

Према подацима пописа из октобра 2011. године на територији општине Нова Варош 

живи 16.638 лица (у самој Новој Вароши живи 8.795 лица). Општина Нова Варош има 

своје симболе: име, грб и заставу.  

Према степену развијености јединица локалне самоуправе из Уредбе о утврђивању 

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

општина Нова Варош је сврстана у четврту групу са још 43 јединице локалне самоуправе 

чији је степен развијености испод 60% републичког просека. Општина Нова Варош има 

шест основних школа и једну средњу школу.  

Општина Нова Варош је оснивач: 

- једног јавног комуналног предузећа: ЈП ,,3. септембар“, 

- пет установа: Предшколске установе „Паша и Наташа“, Дома културе „Јован Томић“, 

Библиотеке „Јован Томић“, Јавне установе „Спортски објекти“ и Установе Туристичка 

организација „Златар“, 

- „Енергије Златар НВ“ д.о.о. и Регионалне санитарне депоније „Бањица“ д.о.о. Нова 

Варош и  

- 13 месних заједница: МЗ Акмачићи, МЗ Амзићи, МЗ Бела Река, МЗ Бистрица, МЗ 

Божетићи, МЗ Вранеша, МЗ Дражевићи, МЗ Драглица, МЗ Јасеново, МЗ Негбина, МЗ 

Нова Варош, МЗ Радоиња и МЗ Рутоши. 

Највиши правни акт Општине је Статут, којим се ближе уређују права и дужности 

општине Нова Варош. Чланом 27. Статута Општине одређени су органи Општине: 

Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће, Општинска управа и 

Општинско правобранилаштво. 

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције 

локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом. Скупштина општине има 27 

одборника, који се бирају на четири године. Скупштина општине има председника 

Скупштине. Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју дужност. Скупштина општине има секретара 

који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница 

Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за 

њихов рад. Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине и друга питања 

везана за рад Скупштине уређују се њеним пословником. Као стална радна тела 

Скупштина општине образовала је један Одбор и шест Комисија. 

Извршни органи Општине су председник Општине и Општинско веће. Председник 

општине има заменика. Општинско веће има девет чланова, а чине га председник 

Општине, који је уједно председник Општинског већа, заменик председника Општине, 

који је уједно члан Општинског већа по функцији и седам чланова Општинског већа.  
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У оквиру Општинске управе организовно је седам основних организационих 

јединица:  

1) Одељење за имовинско правне и послове управљања имовином;  

2) Одељење за просторно планирање, стамбене послове, урбанизма и грађевинарства, 

3) Одељење за послове инспекције, 

4) Одељење за финансије, буџет и послове локалне пореске администрације (ЛПА), 

5) Одељење за послове управе, органа општине и друштвене делатности, 

6) Одељење за привреду, локални економски развој (ЛЕР) и Канцеларију за младе и  

7) Одељење за послове инвестиција и јавне набавке. 

У складу са одредбама Закона о локалној самоуправи Општина има статус правног 

лица. Седиште општине Нова Варош је у улици Карађорђева број 32, Нова Варош. 

Матични број Општине је 07239017, ПИБ 101067624, шифра делатности 8411 – 

Делатност државних органа. Рачун извршења буџета је 840-37640-19 и води се у Управи 

за трезор.  

Делокруг рада Општине Нова Варош прописан је чланом 20. Закона о локалној 

самоуправи и чланом 15. Статута Општине. 

У 2021. години није ангажована екстерна ревизија завршног рачуна буџета 

општине за 2020. годину. 
 

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

интерне контроле и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења, постоји 

могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене. 

 

2. Налази у поступку ревизије 

 

2.1. Интерна финансијска контрола 
 

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

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

интерну ревизију, хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и 

интерне ревизије коју обавља Министарство финансија – Централна јединица за 

хармонизацију. 
 

2.1.1. Финансијско управљање и контрола 
 

Финансијско управљање и контрола спроводи се одређеним политикама, 

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

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

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

пословних извештаја; економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава и 

заштиту средстава и података (информација).  

Министарство финансија донело је Правилник о заједничким критеријумима и 

стандардима за успостављање,  функционисање и извештавање о систему финансијског 

управљања и контроле у јавном сектору10.  

Руководство је одговорно за успостављање одговарајуће организационе структуре 

која јасно додељује одговорности и овлашћења, одређује одговарајуће контроле и 

надзире њихову адекватност и ефективност. Укључивање највишег руководства у 

питања интерне контроле је од кључне важности за постизање њене ефективности, чиме 

се даје тон који одређује да ли контролно окружење доприноси ефикасном 

                                                 
10„Службени гласник РС“ , број 89/19 
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функционисању интерне контроле. Осим руководства, у осигуравању постојања и 

функционисања интерне контроле своју значајну улогу имају и сви запослени.  

 За успостављање Финансијског управљања и контроле примењују се опште 

прихваћени INTOSAI стандарди интерне контроле за јавни сектор (INTOSAI Guidelines 

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

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

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

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

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

комуникације и (5) праћење и процену система. 

 

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

управљање и контролу11  

 

Финансијско управљање и контрола обухваћени су кроз: контролно окружење, 

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

процена система. 

 
 

                                                 
11 Преузето са http://mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8285 
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1) Контролно окружење 
 

Контролно окружење представља значајну компоненту система интерне контроле. 

На правилно функционисање и већу ефикасност система интерне контроле у значајној 

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

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

одговорност, самопоуздање и ефикасност.  

Контролно окружење представља резултат односа филозофије и стила руковођења, 

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

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

Општине, Председника општине и Општинског већа, у вези система интерне контроле и 

његове важности за ефикасност у раду Општинске управе. Контролно окружење има 

кључни утицај на функционисање и ефикасност система интерне контроле. Фактори који 

се одражавају унутар контролног окружења обухватају: функције и надлежности, стил 

рада, методе доделе и делегирања овлашћења и одговорности, организациону структуру, 

одговарајуће субординације и слично.  

Испитивање контролног окружења у циљу процењивања личног и професионалног 

интегритета руководства Општине и запослених и њиховог става према интерним 

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

путем упитника и путем интервјуа. 

Скупштина општине Нова Варош донела је Одлуку о усвајању етичког кодекса 

функционера локалне самоуправе12. Начелник Општинске управе Нова Варош донео је 

Кодекс понашања запослених у Општинској управи број 116-2/2017-04 од 14.11.2017. 

године. 

Органи Општине су донели низ аката. Поред Статута Општине, Пословника 

Скупштине Општине, Стратегија управљања ризицима општине Нова Варош 2017. 

године 13, Локални план за борбу против корупције Општине Нова Варош14,  Локални 

акциони план запошљавања општине Нова Варош за 202115.  

Према Списку корисника јавних средстава, који се води код Министарства 

финансија, Управе за трезор, Општина Нова Варош има пет директних корисника и 18 

индиректних корисника буџета ( од тога 13 месних заједница). 

Општа акта: Општина Нова Варош је у вршењу послова из своје надлежности 

поред донела више одлука,  правилника, наредби, упутства и друге акте.  

На правилно функционисање и већу ефикасност система интерне контроле у 

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

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

испољава се кроз већу одговорност, самопоуздање и ефикасност. 

Унутрашњи оквир Општине представља организациона структура, у којој се 

пословне активности планирају, извршавају, контролишу и надгледају. Организациона 

структура представља средство које њеном руководству помаже у остваривању 

постављених циљева и извршавању донетог буџета.  

На основу члана 63. Статута Општине Нова Варош, председник Општине је 

наредбодавац за извршење буџета. На основу члана 5. Одлуке о Општинској  управи 

Општине Нова Варош, Општинска управа образује се као јединствен орган којом 

руководи начелник.  

                                                 
12 „Службени лист Општине Нова Варош“, број 20/21 
13 „Службени лист Општине Нова Варош“, број 2/18 
14 „Службени лист Општине Нова Варош“, број 18/17 
15 „Службени лист Општине Нова Варош“, број 7/21 



 

Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 

завршног рачуна буџета Општине Нова Варош за 2021. годину 

 

 

 27 

 

Према одредбама члана 2. Закона о буџетском систему директни корисници 

буџетских средстава локалних власти су органи и службе.  

Органи Општине су Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и 

Општинска управа и Општинско јавно правобранилаштво.  
Директни корисници немају отворене подрачуне већ своје пословање обављају 

преко рачуна извршења буџета Општине. Индиректни буџетски корисници послују 

преко подрачуна за средства издвојена буџетом и подрачуна за средства сопствених 

прихода која остварују у складу са законом, а који су отворени у оквиру консолидованог 

рачуна трезора (КРТ). 

Законом о буџетском систему одређени су директни и индиректни корисници 

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

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

дефинисано је да су индиректни корисници буџетских средстава правосудни органи, 

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

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

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

2) Управљање ризицима 
 

Управљање ризицима подразумева идентификовање потенцијалних пословних 

догађаја и ситуација које могу угрозити постављене циљеве корисника јавних средстава 

који проистичу из делокруга корисника јавних средстава. Задатак управљања ризицима 

је да руководиоцу пружи разумно уверавање да ће циљеви корисника јавних средстава 

детерминисани делокругом бити остварени. Руководилац корисника јавних средстава 

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

као и у 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 успешно управљање ризиком од непосредног значаја је документовање 

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

активности усмерених у правцу остваривања пословних циљева корисника јавних 

средстава опредељени делокругом (мисијом) корисника јавних средстава. Без 

документовања (мапи пословних процеса) код корисника јавних средстава не постоји 

могућност утврђивања ризика који прете пословним процесима, а тиме нити могућност 

управљања ризицима. Руководилац корисника јавних средстава, између осталог, 

одговоран је и за документовање свих трансакција и послова и обезбеђење ревизорског 

трага унутар корисника јавних средстава. 

Општина Нова Варош закључила је Споразум о сарадњи и реализацији Пројекта 

Реформа локалних финансија II у Србији. Пројектат се спроводи у две фазе: од 2019-2020 

и од 2021-2023. године. Према писаном појашњењу одговорног лица у склопу Пројекта 

спроведене су следеће активности: извршена је самопроцена система ФУК, формиране 

су листе пословних процена за сва одељења Општинске управе, описани су сви пословни 

процеси – Мапе пословних процеса, описане су све процедуре, урађена је друга 

самопроцена система, у току је израда Стратегије управљања ризицима и Регистра 

ризика. 
 

3) Контролне активности 
 

Контролне активности представљају политике и процедуре које успоставља 

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

  Општина Нова Варош је рачуноводствени систем уредила доношењем 

Правилника о организацији буџетског рачуноводства број 400-2740 од 5.12.2006. године, 

Упутством о раду трезора Општине Нова Варош број 400-37-902/2013-01 од 24.12.2013. 

године, Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава 

Општине Нова Варош на рачун извршења буџета Општине Нова Варош број 06/3/7/2014-

03 од 13.2.2014. године. 
 

Откривене неправилности:  

- Део прихода није уплаћен преко прописаних уплатних рачуна јавних прихода, 

што није у складу са ланом 49. став 2. Закона о буџетском систему и Правилником о 

условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са 

тих рачуна (тачка 2.2.1.1); 

- Надлежни орган Општине није утврдио јединствену економску цену програма 

васпитања и образовања ПУ „Паша и Наташа“ Нова Варош по детету за календарску 

2021. годину, сходно Правилнику о мерилима за утврђивање економске цене програма 

васпитања и образовања у предшколским установама (тачка 2.2.1.1); 

- Одлуком о буџету Општине Нова Варош за 2021. годину није утврђена висина и 

рок за уплату добити јавних предузећа чији је оснивач Општина, сходно члану 58. 

Закона о јавним предузећима (тачка 2.2.1.1); 

- Предшколска установа је за све запослене вршила обрачун и исплату накнаде 

плате за време одсуства са рада због коришћења годишњег одмора и плаћеног одсуства 

као да је запослени радио, уместо у висини просечне плате у претходних 12 месеци, 

што није у складу са чланом 114. Закона о раду и чланом 39. Посебног колективног 

уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је 

оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе 

(тачка 2.2.1.3.1); 

- Накнада за боловање до 30 дана је обрачуната као 100% основне плате за месец у 

коме је запослени одсуствовао са посла, уместо 100% просечне плате у претходних 12 

месеци пре месеца у коме је наступила привремена спреченост за рад, због потврђене 

заразне болести COVID-19, што није у  складу са чланом 115. Закона о раду и чланом 

39а. Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског 

васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и 

јединица локалне самоуправе (тачка 2.2.1.3.1); 

- Приликом обрачуна и исплате плата за децембар основица пореза на зараде није 

умањивана за износ пореског ослобођења за четири запослена лица, која су примљена 

у радни однос на одређено време од 24.12.2021. године и била у радном односу до 

31.12.2021. године, што није у складу са чланом 15а Закона о порезу на доходак грађана 

(тачка 2.2.1.3.1); 
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- Нетачно је обрачуната и исплаћена плата за децембар 2021. године за једно лице 

запослено на одређено време на радно место медицинска сестра – васпитач од 

24.12.2021. године, а које је било у радном односу до 31.12.2021. године,  јер је 

приликом обрачуна примењен коефицијент 14,88 уместо 13,42 како је утврђено 

Уговором о раду, што није у складу са   Уговором о раду број 508-9 од 24.12.2021. 

године које је запослени закључио са директором установе (тачка 2.2.1.3.1); 

-  Након донетог Решења Министарства просвете о именовању директора број 119-

01-00067/2021-07/55 од 2.12.2021. године, Управни одбор Предшколске установе није 

донео решење о премештају лица из реда запослених на радно место директора, које 

по сили закона замењује одговарајуће одредбе уговора о раду и којим је утврђен 

коефицијент за обрачун плата,  што није у складу са чланом 124. Закона о основама 

система образовања и васпитања (тачка 2.2.1.3.1); 

- Постоји значајна неусклађеност између евиденција о непокретности код Одељења 

за имовинско правне послове и управљање имовином и Одељења за финансије буџет 

и послове ЛПА (тачка 2.2.3.2) 

- Туристичка организација, ПУ „Паша и Наташа“ и месне заједнице Радоиња, 

Рутоши, Нова Варош, Јасеново, Драглица, Божетићи, Бела Река и Акмачићи у својим 

пословним књигама воде грађевинске објекте и земљиште за које не поседују валидне 

доказе о праву и врсти својине, а који нису евидентирани у пословним књигама 

Општинске управе, што није у складу са чланом 16. став 3. Уредбе о буџетском 

рачуноводству (тачка 2.2.3.2); 

- Општинска управа није успоставила тачну и поуздану помоћну књигу земљишта, 

што није у складу са чланом 14. Уредбе о буџетском рачуноводству(Тачка 2.2.3.2); 

- Дом културе и Библиотека нису извршили повраћај неутрошених средстава на дан 

31.12.2021. године у износу од 146 хиљада динара, што није у складу са чланом 59. 

став 4. Закона о буџетском систему (тачка 2.2.3.2); 

- Код Општинске управе није усаглашено стање потраживања са купцима, што није 

у складу са чланом 18. став 4. Уредбе о буџетском рачуноводству (Тачка 2.2.3.2.); 

- Код Општинске управе, ПУ „Паша и Наташа и Туристичке организације „Златар“ 

нису усаглашена  стања обавеза са добављачима, што није у складу са чланом 18. тачка 

5. Уредбе о буџетском рачуноводству (тачка 2.2.3.2.);  
 

Ризик: Неуспостављањем адекватних контролних активности постоји ризик да ће се 

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

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

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

Препорука број 1: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да: (1) 

успоставе ефикасан систем наплате јавних прихода тако да се сви приходи уплаћују 

преко прописаних уплатних рачуна јавних прихода; (2) утврде јединствену економску 

цену Програма васпитања и образовања за календарску годину; (3) утврде висину и 

рок за уплату добити јавних предузећа чији је оснивач Општина; (4) код ПУ „Паша и 

Наташа“ успоставе адекватан систем контроле обрачуна зарада; (5) код ПУ „Паша и 

Наташа“ након донетог Решења Министарства просвете о именовању директора 

донесу решење о премештају лица из реда запослених на радно место директора (6) да 

ускладе евиденцију о непокретности код Одељења за имовинско правне послове и 

управљање имовином и Одељења за финансије буџет и послове ЛПА; (7) да у 

пословним књигама евидентирају објекте и земљиште за које поседују валидне доказе 

о праву и врсти својине; (8) да успоставе тачну и поуздану помоћну књигу земљишта; 
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(9) изврше повраћај неутрошених средстава у буџет Општине и (10) врше 

усаглашавање потраживања и обавеза са купцима и добављачима. 
 

Предузете мере: У поступку ревизије ПУ „Паша и Наташа“ је предузела мере ради 

отклањања утврђених неправилности у вези контроле обрачуна зарада, тако што је 

приликом обрачуна плата за месец април 2022. године извршила обрачун и исплату 

накнаде плате за време одсуства са рада због коришћења годишњег одмора и плаћеног 

одсуства у висини просечне плате у претходних 12 месеци. 
 

4) Информације и комуникације 
 

Рачуноводствени систем представља основну претпоставку за ефикасно 

функционисање система рачуноводственог информисања. Њега чине запослени, сви 

предвиђени поступци, технички уређаји и успостављене евиденције за стварање 

рачуноводствене информације, као и пренос информација до доносиоца одлука, 

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

екстерним догађајима и активностима, у финансијском и нефинансијском облику треба 

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

остварило успостављен је развијен информациони систем којим се обухватају опште 

контроле и контроле појединих рачунарских апликација, што подразумева успостављање 

одговарајућег рачуноводственог система путем кога се врши евидентирање трансакција, 

контролисање пословања, заштита имовине и припрема извештаја. 

Информације и комуникације су елемент система финансијског управљања и 

контроле. Кроз овај елемент система финансијског управљања и контроле, корисници 

јавних средстава треба да у оквиру своје организације омогуће прикупљање и размену 

информација потребних за управљање, спровођење и надзор над послом. Процедуре за 

пренос информација и комуникацију између запослених и запослених са највишим 

нивоима руководства (радни и хитни састанци, извештаји радних група, информације 

запослених о неправилностима и сл.) морају бити утврђене и безбедне. 

Општина Нова Варош преко веб сајта www.novavaros.rs информише своје грађане 

о актуелним дешавањима у Општини. Информације и електронска комуникација 

остварује се преко електронске поште и то: opstina@novavaros.rs  

У рачуноводству се користи Рачуноводствени софтвер „Завода за унапређење 

пословања Београд“. Пореско рачуноводство и евиденције користе софтвер „Института 

Михајло Пупин“. 

За израду финансијских извештаја, Општина Нова Варош користи податке из: 

главне књиге буџета, и годишњих финансијских извештаја индиректних корисника 

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

обавеза да се подаци из главних књига директних и индиректних корисника синтетизују 

и књиже у главној књизи трезора на основу периодичних извештаја и завршних рачуна.  
 

Откривене неправилности: 

-  Општинска управа није рачуноводствено евидентирала обавезе по основу 

субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама, по основу 

субвенција по уговорима о суфинансирању пројекта у области јавног информисања за 

2021. годину, за текуће и остале трансфере, за дотације Дому здравља и Националној 

служби за запошљавање и по основу дотација Црвеном крсту, спортским 

организацијама, верским заједницама и црквама и осталим удружењима грађана, што 

није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12. 
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Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем (тачке 2.2.1.3.9, 2.2.1.3.10, 2.2.1.3.11, 2.2.1.3.12. 2.2.1.3.13 и 2.2.1.3.15.); 

- ЈУ „Спортски објекти“ није рачуноводствено евидентирала обавезе за плате и  

додатке, обавезе за социјалне доприносе на терет послодавца и обавезе према 

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

чланом 12. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем (тачке 2.2.1.3.1, 2.2.1.3.2 и 2.2.3.3.); 

- На разделу председник Општине нису рачуноводствено евидентиране обавезе по 

основу доделе награда најуспешнијим ученицима и студентима, што није у складу са 

чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (тачка 2.2.1.3.14); 

- ПУ „Паша и Наташа“ није у пословним књигама евидентирала обавезе за накнаде 

по основу уговора о повременим и привременим пословима, што није у складу са 

чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (тачка 2.2.1.3.5); 

- Туристичка организација у својим пословним књигама није евидентирала плаћање 

по авансним рачунима, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чланом 11. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем (тачке 2.2.1.3.6 и 2.2.1.3.8.); 

- Општинска управа није у пословним књигама евидентирала промене на девизном 

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

11. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем (тачка 2.2.1.4.1.); 

- Општинска управа је неправилно евидентирала обавезе по основу социјалне 

помоћи и солидарне помоћи запосленима на групи конта 254000 – Остале обавезе, 

уместо на групи конта 236000 - Обавезе по основу социјалне помоћи запосленом, што 

није у складу чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12. Правилника 

о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (тачка 

2.2.1.3.3.); 

- Општинска управа је неправилно  евидентирала обавезе за накнаду штете, 

трошкове спора и законску затезну камату по пресудама суда на групи 244000 – 

Обавезе за социјално осигурање уместо на групи 245000 - Обавезе за остале расходе, 

што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем (тачка 2.2.1.3.13); 

- Општинска управа је обавезе према добављачу у иностранству у износу од 21.042 

хиљаде динара евидентирала у пословним књигама на конту 252100- Добављачи у 

земљи, уместо на конту 252200 - Добављачи у иностранству, што није у складу са 

чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (тачка 2.2.1.4.1); 

- Општинска управа је евидентирала набављену опрему за заштиту животне 

средине – плутајућу речну преграду за прикупљање амбалажног и осталог отпада на 

реци Лим на синтетичком конту 011100 – Зграде и грађевински објекти, уместо на 

конту 011200 – Опрема, што није у складу са чланом 9. став 2 Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чланом 10. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем (тачка 2.2.1.4.1); 

- У главној књизи Туристичке организације неправилно је евидентиран део обавеза 

за плате и додатке на групи конта 254000 – Обавезе за остале расходе, уместо на групи 
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231000 – Обавезе за плате и додатке, што није у складу са чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству и чланом 12. Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем (тачка 2.2.1.3.1); 

- Неправилно су евидентиране обавезе за закуп парцеле на групи конта 237000 - 

Службена путовања и услуге по уговору, уместо на групи 252000 – Обавезе према 

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

чланом 12. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем (тачка 2.2.1.3.4); 

- Обавезе по основу пореза на нето исплате за привремене и повремене послове, 

Туристичка организација је евидентирала на групи 234000 – Обавезе по основу 

социјалних доприноса на терет послодавца, уместо на групи 237000 – Службена 

путовања и услуге по уговору, што није у складу са чланом 9.  Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чланом 12. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем (тачка 2.2.1.3.5); 

- ЈУ „Спортски објекти“ додатак за време проведено на раду (минули рад), накнада 

зараде за време одсуствовања са рада ради коришћења годишњег одмора, плаћеног 

одсуства неправилно су евидентирани на субаналитичком конту 411111 – Плате по 

основу цене рада, уместо на одговарајућим субаналитичким контима како је 

прописано контним планом за буџетски систем (тачка 2.2.1.3.1); 

- Општинска управа није књиговодствено евидентирала продато земљиште на 

одговарајућим контима синтетике 014100 – Земљиште и 311100 – Нефинансијска 

имовина у сталним средствима, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чланом 10. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем (тачка 2.2.1.2); 

- У консолидованом билансу стања Општине Нова Варош на дан 31.12.2021. године 

није успостављена билансна равнотежа између исказаних новчаних средстава на жиро 

рачуну и нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, што није у 

складу са Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских 

извештаја, корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и буџетских фондова (тачка 2.2.3.2.); 

- У консолидованом билансу стања Општине Нова Варош није успостављена 

билансна равнотежа између одговарајућих конта класе 200000 – Обавезе и 

обрачунатих неплаћених расхода и издатака, што није у складу са Правилником о 

начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја, корисника 

буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и буџетских фондова (тачка 2.2.3.2.); 

- Позиција  311100 - Нефинансијска имовина у сталним средствима је више 

исказана код ПУ „Паша и Наташа“ за 131 хиљаду динара, услед неправилног 

евидентирања у пословним књигама овог буџетског корисника, што није у складу са 

чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Истовремено је у истом 

износу мање исказано стање на конту 311200 – Нефинансијска имовина у залихама 

(тачка 2.2.3.3.); 

- Позиција 311400 - Финансијска имовина је мање исказана за 478 хиљада динара 

код Општинске управе, услед неправилног евидентирања потраживања по основу 

дугорочног кредита, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству 

и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 
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систем. Истовремено је у истом износу више исказано стање на конту 291200 – 

Разграничени плаћени расходи и издаци (тачка 2.2.3.3.); 
 

Ризик: Уколико се настави са евидентирањем пословних промена на напред описан 

начин, јавља се ризик од израде непоузданих финансијских извештаја. 
 

Препорука број 2: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да: (1) 

у пословним књигама евидентирају обавезе по свим основама; (2) књиговодствено 

евидентирају све авансе; (3) евидентирају промене на девизном рачуну; (4) обавезе 

евидентирају у складу са прописаним контним планом; (5) додатак за време проведено 

на раду, накнада зараде за време одсуствовања са рада евидентирају на одговарајућим 

субаналитичким контима; (5) правилно евидентирају нефинансијску и финансијску 

имовину; (6) биланс стања Општине Нова Варош састављају у складу са Правилником 

о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја, корисника 

буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и буџетских фондова. 
 

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. 

Сврха праћења је утврђивање да ли су интерне контроле адекватно успостављене, 

извршене и да ли су ефективне. Интерне контроле су адекватно успостављене и правилно 

извршене уколико свих пет елемената интерне контроле (контролно окружење, 

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

процене система) постоје и функционишу како је и осмишљено од руководства 

корисника јавних средстава. Мониторинг процењује дизајн и функционисање система 

интерне контроле користећи разне изворе информација као што су: извештаји интерних 

ревизора, извештаји екстерних ревизора, извештаји контролних и регулаторних тела, 

повратне информације запослених који обављају оперативне послове и друго.  

 

2.1.2. Интерна ревизија 
 

На основу Закона о буџетском систему и Правилника о заједничким критеријумима 

за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и 

извештавање интерне ревизије у јавном сектору16, утврђена је обавеза директних 

корисника буџетских средстава да успоставе и организују интерну ревизију. 
 

Откривена неправилност: Општина Нова Варош није успоставила интерну 

ревизију, што није у складу са одредбама члана 82. Закона о буџетском систему и 

члана 1. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и 

методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном 

сектору. 
 

Ризик: Неуспостављањем интерне ревизије значајно се слаби функција интерне 

финансијске контроле Општине. 

                                                 
16 Службени гласник РС, број  99/2011 и 106/2013 
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Препорука број 3: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да 

успоставе интерну ревизију.  
 

2.2. Завршни рачун 
 

2.2.1. Извештај о извршењу буџета 
 

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1.1.2021. године до 31.12.2021. 

године утврђен је вишак новчаних прилива у износу од 109.994 хиљаде динара, као 

разлика између укупних прихода и примања у износу од 861.601 хиљада динара и 

укупних расхода и издатака у износу од 751.607 хиљада динара. Ова разлика приказана 

је по нивоима финансирања у следећим табелама:   
 

Табела број 1:  Структура  прихода  и примања                                                                                  (у хиљадама динара) 

Економ. 

класиф. 
Приходи и примања 

План из 

буџета 
Укупно Република Општина 

Из донација 

и помоћи 
Остало 

1 2 3 4 (5 до 8) 5 6 7 8 

700000 Текући приходи 818.663 860.420 136.021 681.632 383 42.384 

710000 Порези 400.550 434.908  434.908   

730000 Донације и трансфери 325.868 350.192 136.021 213.553 383 235 

740000 Други приходи 92.245 75.243  33.094  42.149 

770000 
Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода 
 77  77 

 
 

800000 
Примања од продаје 

нефинансијске имовине 
1.100 1.181  1.181 

 
 

810000 
Примања од продаје 

основних средстава 
1.000 273  273 

 
 

840000 
Примања од продаје 

природне  имовине 
100 908  908 

 
 

Укупни приходи и примања 819.763 861.601 136.021 682.813 383 42.384 

 

Табела број 2:  Структура расхода и издатака                                                                        (у хиљадама динара) 

Економ. 

класиф. 
Расходи и издаци 

Апропри-

јација  из 

буџета 

Укупно Република Општина 

Из 

донација 

и помоћи 

Остало 

1 2 3 4 (5 до 8) 5 6 7 8 

400000 Текући расходи 654.541 559.574 54.568 441.915 315 62.776 

410000 Расходи за запослене 120.977 115.486  115.442  44 

420000 Коришћење услуга и роба 296.262 234.398 17.509 154.169 315 62.405 

440000 
Отплата камата и пратећи 

трошкови задуживања 
510 134  134 

 
 

450000 Субвенције 51.149 50.091 35.499 14.592   

460000 
Донације, дотације и 

трансфери 
114.362 96.017  96.017 

 
 

470000 
Социјално осигурање и 

социјална заштита 
32.000 26.926 1.560 25.366 

 
 

480000 Остали расходи 39.281 36.522  36.195  327 

500000 
Издаци за нефинансијску 

имовину 
322.884 182.033 48.050 32.903 

 
101.080 

510000 Основна средства 319.684 179.571 48.050 30.441  101.080 

540000 Природна имовина 3.200 2.462  2.462   

600000 Природна имовина 10.000 10.000  10.000   

620000 
Набавка финансијске 

имовине 
10.000 10.000  10.000 

 
 

 Укупни расходи и издаци 987.425 751.607 102.618 484.818 315 163.856 

Буџетски суфицит  119.994 33.403 207.995 68  

Буџетски дефицит 157.662     121.472 

Вишак новчаних прилива  109.994 33.403 197.995 68  

Мањак новчаних прилива 167.662     121.472 
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2.2.1.1. Текући приходи 
 

 
Дијаграм број 2: Структура исказаних прихода и примања     (у хиљадама динара)    

 

 

Табела број 3: Структура планираних и остварених текућих прихода                                               (у хиљадама динара) 

Економска      

класифик. 
Опис 

Планирани 

приходи 

Остварени 

приходи из 

буџета 

Укупно 

остварење 

из Обрасца 

5 

% 

1 2 3 4 5 6 (5/3) 

700000 Текући приходи 818.663 682.813 860.420 105% 

  710000   Порези 400.550 434.908 + 109% 

    
711000 

    

Порез на доходак, добит и капиталне 

добитке 
185.940 216.401 216.401 116% 

    713000     Порез на имовину 78.960 82.448 82.448 104% 

    714000     Порез на добра и услуге 117.650 118.187 118.187 100% 

    716000     Други порези 18.000 17.872 17.872 99% 

  730000   Донације, помоћи и трансфери 309.834 213.553 350.192 113% 

  731000   Донације од иностраних држава - - 235 - 

    
732000 

    

Донације и помоћи од међународних 

организација 
383 - 383 100% 

    733000     Трансфери од других нивоа власти 325.485 213.553 349.574 107% 

  740000   Други приходи 92.245 33.094 75.243 82% 

    741000     Приходи од имовине 4.050 2.841 2.902 72% 

    742000     Приходи од продаје добара и услуга 72.295 15.653 57.595 80% 

    
743000 

    

Новчане казне и одузета имовинска 

корист 
10.000 9.349 9.349 93% 

    745000     Мешовити и неодређени приходи 5.900 5.251 5.270 89% 

  770000 
  

Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 
- 77 77 - 

    
772000 

    

Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода из претходне године 
- 77 77 - 

 

Утврђивање, наплата и контрола изворних прихода у општини Нова Варош 

спроводи се у Одељењу за финансије, буџет и послове локалне пореске администрације 

710000 Порези; 

434.908

730000 

Донације и 

трансфери; 

350.192

740000 Други 

приходи; 75.243

840000 

Примања од 

продаје 

природне  

имовине; 1.181
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(ЛПА). За обраду и обрачун прихода се користи софтвер Института „Михајло Пупин“ 

Београд.  

Општина Нова Варош није успоставила адекватан систем интерних контрола 

јер: Приходи у укупном износу од 49.828 хиљада динара нису уплаћени преко 

прописаних уплатних рачуна јавних прихода, што није у складу са ланом 49. став 2. 

Закона о буџетском систему и Правилником о условима и начину вођења рачуна за 

уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 
 

Табела број 4: Преглед прихода који нису остварени преко уплатних рачуна јавних прихода        (у хиљадама динара) 

Конто Назив Т-Трезор 
Исказани 

приходи 
Разлика 

1 2 3 4 5 (4-3) 

731100 Текуће донације од иностраних држава 0 235 235 

732100 
Текуће донације од међународних 

организација 
0 383 383 

733100 Текући трансфери од других нивоа власти 248.264 255.325 7.061 

741400 
Приход од имовине који припада имаоцима 

полиса осигурања 
0 61 61 

742300 
Споредне продаје добара и услуга које врше 

државне нетржишне јединице 
453 42.395 41.942 

744100 
Текући добровољни трансфери од физичких 

и правних лица 
0 127 127 

745100 Мешовити и неодређени приходи 5.251 5.270 19 

Укупно: 253.968 303.796 49.828 
 

Одељење за финансије, буџет и послове локалне пореске администрације (ЛПА) је 

доставило попуњене прилоге, који се воде у  складу са Правилником о пореском 

рачуноводству17, и то: (1) Образац ЕПР - Евиденција о одобреном одлагању плаћања на 

почек или на рате за период од 1.1. до 31.12.2020. године; (2) Образац ЕНР - Евиденција 

о неурученим решењима о утврђивању пореза до 31.12.2021. године; (3) Образац ЕЗПО 

– Евиденција о застарелим пореским обавезама до 31.12.2021. године; (4) Образац ЕОПО 

– Евиденција о отпису пореских обавеза до 31.12.2021. године; (5) Образац ГО – 1 – 

Порески бруто годишњи извештај за период 1.12021. – 31.12.2021; (6) Образац ГО – 2 – 

Порески нето годишњи извештај за период 1.1.2021. – 31.12.2021; (7) Образац ГО-3/1 – 

Преглед стања на рачунима за период од 1.1. до 31.12.2020. године. 

У Обрасцу ГО – 3/1 исказан је Преглед стања на рачунима за период од 1.1. до 

31.12.2021. године, по коме салдо - дугује износи 73.459 хиљада динара, салдо - 

потражује износи 6.634 хиљаде динара и салдо - камата износи 54.161 хиљада динара. 

Потраживања по основу изворних јавних прихода од једног обвезника у стечају или 

ликвидацији износе 2.934 хиљаде динара. Потраживања по основу изворних јавних 

прихода од 20 обвезника који су брисани из регистра Агенције за привредне регистре 

износе 16.673 хиљаде динара. 

Општина Нова Варош није доставила тражене податке о потраживању по основу 

изворних јавних прихода о рочности потраживања по прописаним уплатним рачунима – 

до пет година, од пет до десет година и преко десет година.  
 

Порез на доходак, добит и капиталне добитке, група 711000 

Општина Нова Варош је на овој групи остварила приходе у износу од 216.401 

хиљаде динара.  

Порез на земљиште (уплатни рачун 711147) – У 2021. години је остварен приход 

по овом основу у износу од шест хиљада динара и односи се на наплату потраживања из 

                                                 
17 „Службени гласнк РС“, број 103/11 
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ранијих година. Стање потраживања Општине на дан 31.12.2021. године износи 2.022 

хиљадe динара, од чега се 866 хиљада динара односи на главни дуг, а 1.156 хиљада 

динара на камату. У 2021. години Општина је послала три опомене ради наплате 

неизмирених потраживања и спровела један поступак принудне наплате. 

 

Порез на имовину, група 713000 

Општина Нова Варош је на овој групи остварила приходе у износу од 82.448 

хиљада динара.  

Порези на имовину обвезника који не воде пословне књиге и обвезника који воде 

пословне књиге утврђују се и наплаћују на основу Закона о порезима на имовину18, Закона 

о пореском поступку и пореској администрацији,19 Одлуке о висини стопе пореза на 

имовину у општини Нова Варош20, Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на 

територији општине Нова Варош21, Одлуке о стопи амортизације у општини Нова 

Варош, за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу 

пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге22 и Одлуке о утврђивању 

просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2021. годину на територији општине Нова Варош23. 
 

Табела број 5: Преглед наплате пореза на имовину                                                                                  (у хиљадама динара) 

Екон. 

класиф 
Опис 

Број 

издатих 

решења 

у 2021. 

Приходи буџета 

Општине 
Потраживања на дан 31.12.2021. 

2020. 2021. Дуг Камата 
Укупан 

дуг 
1 2 3 4 5 6 7 8 

713121 
Порез на имовину обвезника 

који не воде пословне књиге 
9.094 41.281 40.696 33.045 15.713 48.758      

713122 
 Порез на имовину обвезника 

који воде пословне књиге 
117 19.544 19.054 17.025 15.108 32.133 

УКУПНО 9.211 60.825 59.750 50.070 30.821 80.891 

 

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

Одељење за финансије, буџет и послове локалне пореске администрације (ЛПА) је у 

2021. години издало 9.904 решења у износу од 39.602 хиљаде динара. У 2021. години 

остварен је приход по овом основу у износу од 40.696 хиљада динара, што у односу на 

2020. годину представља смањење остварених прихода у износу од 585 хиљада динара, 

односно 1,4%. Стање потраживања Општине на дан 31.12.2021. године износи  48.758 

хиљада динара, од чега се 33.045 хиљада динара односи на главни дуг, а 15.713 хиљада 

динара на камату. У 2021. години, ради наплате неизмирених потраживања, Општина је 

послала 460 опомена и спровела је десет поступака принудне наплате ради наплате 

неизмирених потраживања.    
 

                                                 
18 „Службени гласник РС“, број 26/01, „Службени лист СРЈ“, број 42/02 - одлука СУС и „Службени 

гласник РС“, бр. 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - одлука УС, 

47/13, 68/14 - др. закон, 95/18, 99/18 - одлука УС, 86/19, 144/20 и 118/21 
19  „Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - испр, 23/03 - испр, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 

62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - испр, 93/12, 

47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 и 

144/20 
20 „Службени лист општине Нова Варош“, бр. 14/13 и 14/15 
21 „Службени лист општине Нова Варош“, број 14/13 
22 „Службени лист општине Нова Варош“, број 14/13 
23 „Службени лист општине Нова Варош“, број 24/20 
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Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге (уплатни рачун 713122) – У 

2021. години поднето је 117 пореских пријава у износу од 19.216 хиљада динара. У 2021. 

години остварен је приход у износу од 19.054 хиљаде динара, што у односу на 2020. 

годину представља смањење остварених прихода у износу од 490 хиљада динара, 

односно 2,5%. Стање потраживања Општине на дан 31.12.2021. године износи 32.133 

хиљаде динара, од чега се 17.025 хиљада динара односи на главни дуг, а 15.108 хиљада 

динара на камату. У 2021. години, ради наплате неизмирених потраживања, Општина је 

послала 25 опомена и спроводила је један поступак принудне наплате ради наплате 

неизмирених потраживања.  

У 2021. години наплата укупних потраживања по основу пореза на имовину износи 

42,8%. 

 

Порез на добра и услуге, група 714000 

Општина Нова Варош је на овој групи остварила приходе у износу од 118.187 

хиљада динара.  
 

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим 

пољопривредних возила и машина (уплатни рачун 714513) - Комунална такса обрачунава 

се по тарифном броју 2. Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине 

Нова Варош24 и плаћа се приликом регистрације возила. По овом основу Општина је 

остварила приход у 2021. години у износу од 8.822 хиљаде динара. 
 

Накнада за промену намене пољопривредног земљишта (уплатни рачун 714543) – 

На овом уплатном рачуну су остварени приходи у износу од 81 хиљаде динара по основу 

поднетих захтева за промену намене пољопривредног земљишта. 
 

Боравишна такса (уплатни рачун 714552) и Боравишна такса, по решењу 

надлежног органа јединице локалне самоуправе (уплатни рачун 714553) – У 2021. години 

општина Нова Варош је остварила приход у износу од 3.451 хиљаде динара по основу 

наплате боравишне таксе, а на основу Одлуке о боравишној такси25. Сходно Одлуци, 

наплату боравишне таксе од корисника услуге наплаћује субјект који пружа услугу 

смештаја у износу од 100,00 динара за сваки дан боравка у угоститељском објекту. 
 

Накнада за заштиту и унапређење животне средине (уплатни рачун 714562) – У 

току 2021. године на овом уплатном рачуну су остварени приходи у укупном износу од 

4.644 хиљаде динара, а на основу решења Одељење за финансије, буџет и послове 

локалне пореске администрације (ЛПА) којима се утврђује висина годишњег износа 

накнаде. У односу на 2020. годину, наплата је увећана за 883 хиљаде динара, односно за 

23,5%. У 2021. години Одељење је издало 530 решења у укупном износу од 4.876 хиљада 

динара. Укупна потраживања обвезника по основу накнаде за унапређење и заштиту 

животне средине на дан 31.12.2021. године износе 3.807 хиљада динара од чега се износ 

од 2.406 хиљада динара односи на главни дуг, а износ од 1.401 хиљада динара на камату. 

Општина је послала 49 опомена и спровела два поступка принудне наплате. У 2021. 

години наплата укупних потраживања по основу накнаде за заштиту и унапређење 

животне средине износи 55%. 
 

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

ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких 

                                                 
24 „Службени лист општине Нова Варош“, број 25/20 
25 „Службени лист општине Нова Варош“, број 22/19 
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заната и домаће радиности (уплатни рачун 714565) – Сходно Одлуци о накнадама за 

коришћење јавних површина на територији Општине Нова Варош26, под коришћењем 

простора на јавној површини у пословне и друге сврхе сматра се заузеће јавне површине:  

- објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, 

банкомат, апарат за продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење 

занатских и других услуга, монтажни објекат за обављање делатности јавних 

комуналних предузећа, телефонских говорница и слични објекти, башта угоститељских 

објеката. 

- за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата, фестивала и 

других манифестација, за одржавање спортских приредби, за објекте и станице за 

изнајмљивање бицикала, за коришћење посебно обележеног простора за теретно возило 

за снабдевање, односно за почетну обуку возача и друго. 

Јавна површина је сте површина утврђена планским документом јединице локалне 

самоуправе која је доступна свим корисницима под једнаким условима: 

- јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.); 

- трг; 

- јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.); 

- јавна површина блока (парковски уређене површине и саобраћајне површине). 

У 2021. години општина Нова Варош је остварила приход у износу од 101.146 

хиљада динара, што у односу на 2020. годину представља повећање од 8.560 хиљада 

динара, односно 9,2%. Општинска управа је донела Решење број 2/2021-09, којим се ЈП 

„ЕПС“ Београд утврђује накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне 

сврхе на обали језера Потпећког, Увачког, Радоињског и Кокин Брод. Накнада се 

утврђује у висини од 101.001 хиљаде динара за период од 1.1. до 31.12.2021. године. 

Утврђени износ накнаде обвезник је дужан да плаћа месечно, до 15-ог у месецу за 

претходни месец. 
 

Други порези, група 716000 

Општина Нова Варош је на овој групи остварила приходе у износу од 17.872 

хиљаде динара.  

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору (уплатни рачун 

716111) - Комунална такса обрачунава се по тарифном броју 1. Одлуке о локалним 

комуналним таксама. У току 2021. године донета су 54 решења о утврђивању обавезе, у 

укупном износу од 16.480 хиљада динара. У 2021. години остварен је приход по овом 

основу у износу од 17.868 хиљада динара, што је за 1.555 хиљада динара више од 

остварења у претходној години, односно 9,5%. Стање потраживања Општине на дан 

31.12.2021. године износи 38.189 хиљада динара од чега се износ од 18.763 хиљаде 

динара односи на главни дуг и износ од 19.426 хиљада динара на камату. Општина је 

послала 34 опомене и спровела је два поступка принудне наплате. У 2021. години наплата 

укупних потраживања по основу ове комуналне таксе износи 32,7%. 
 

Донације од иностраних држава, група 731000 

Туристичка организација је на овој групи исказала приходе у износу од 235 хиљада 

динара. Приходи су остварени на основу Уговора број 096-21-SWG од 27.1.2021. године, 

који је Туристичка организација закључила са Сталном радном групом за регионални 

рурални развој у Југоисточној европи (SWG). Предмет Уговора је додела средстава од 

1.999,00 евра, за мере подршке у епидемиолошкој ситуацији. 
 

                                                 
26 „Службени лист општине Нова Варош“, број 21/18 
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Откривена неправилност: Туристичка организација није евидентирала и исказала 

приходе од иностраних држава, као и одговарајуће расходе, у износу од 235 хиљада 

динара у складу са класификацијом расхода и издатака према изворима финансирања. 

Наведени приходи су евидентирани као сопствени приходи буџетских корисника – 

извор 04, уместо као донације од иностраних земаља – извор 05. Самим тим су 

неправилно исказани у Извештају о извршењу буџета – Образац 5 у колони 11 – Из 

осталих извора, уместо у колони 10 – Из донација и помоћи. Наведено није у складу 

са чланом 29. став 2. тачка 6) Закона о буџетском систему, чланом 9. став 2. Уредбе о 

буџетском рачуноводству, чланом 8. Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 10. Правилника о начину 

припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских 

средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и 

буџетских фондова. 
 

Ризик: Уколико се приходи, примања, расходи и издаци не евидентирају у складу са 

прописаном класификацијом расхода и издатака према изворима финансирања, јавља 

се ризик од ненаменског трошења буџетских средстава. 
 

Препорука број 4: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да 

приходе и одговарајуће расходе и издатке планирају, евидентирају и исказују у складу 

са прописаном класификацијом расхода и издатака према изворима финансирања. 

 

Донације и помоћи од међународних организација, група 732000 
 

У 2021. години Општина Нова Варош је остварила приходе по основу Уговора о 

донацији број 401-12 од 17.12.2020. године са „Unops“ у износу од 383 хиљадe динара. 

Предмет Уговора је пружање подршке за активност унапређења положаја жена Нове 

Вароши, формирањем женске мреже. 

 

Трансфери од других нивоа власти, група 733000 
 

Током 2021. године Општина Нова Варош је остварила приходе по основу 

трансфера у укупном износу од 349.574 хиљадe динара. 
 

Табела број 6: Трансфери                                                                                                (у хиљадама динара ) 

Трансфери Уплатни рачун 
Остварени 

приход 

1 2 3 

Ненаменски трансфери од Републике у корист 

нивоа општина 
733151 215.455 

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина 
733154 39.771 

Текући трансфери од градова у корист нивоа 

општина 
733157 99 

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, 

од Републике  у корист нивоа општина 
733251 94.249 

Укупно: 349.574 
 

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина (уплатни рачун 

733151) – Чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину27 одређен је 

укупни годишњи износ ненаменског трансфера који се распоређује јединицама локалне 

                                                 
27 „Службени гласник РС“, бр. 49/20, 40/21 и 100/21 
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самоуправе. Општини Нова Варош је распоређен износ од 188.253 хиљаде динара. 

Закључком Владе Републике Србије, Општини Нова Варош је одобрен ненаменски 

трансфер за измирење обавеза буџета, смањеног услед негативних ефеката изазваних 

пандемијом, у износу од 25.000 хиљада динара. 

Индиректни корисници су евидентирали приходе на овом конту: 

- Дом културе „Јован Томић“ у износу од 589 хиљада динара од Националне службе 

за запошљавање на основу Уговора о спровођењу јавног рада број 04-85/21 од 3.6.2021. 

године; 

- Библиотеке „Јован Томић“  у износу од 1.613 хиљада динара од Националне службе 

за запошљавање на основу три уговора о спровођењу јавног рада број 3507-10170-2/2021 

од 8.6.2021. године, број 3507-101169-27/2021 и 3507-101-32/2021 од 30.7.2021. године. 
 

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

(уплатни рачун 733154) – На овом уплатном рачуну су у 2021. години остварени приходи 

у укупном износу од 36.152 хиљаде динара и то: 

- У износу од 3.371 хиљаде динара од Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, а по Споразуму о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике 

Србије за 2021. годину за припремни предшколски програм, број 400-04/2021-01 од 

18.1.2021. године;  

- У износу од 19.000 хиљада динара од Министарства заштите животне средине, а по 

Уговору о суфинансирању реализације пројекта заштите и очувања вода као природних 

ресурса на реци Лим у 2021. години на територији Општине Нова Варош број 325-6/2021-

01 од 12.4.2021. године;  

- У износу од 2.413 хиљада динара од Министарства државне управе и локалне 

самоуправе на основу Уговора о додели наменских средстава за финансирање адресних 

таблица и бројева број 401-00-00350/2021-24-53 од 20.4.2021. године; 

- У износу од 708 хиљада динара од Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре на основу Уговора о суфинансирању израде планског документа Измена 

и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе број 350-

6/2021-01 од 27.5.2021. године; 

- У износу од 1.566 хиљада динара од Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити 

број 401-7/2021-01 од 31.5.2021. године; 

- У износу од 1.000 хиљада динара од Министарства рударства и енергетике на основу 

Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних 

кућа и станова који спроводи Општина Нова Варош 312-10/2021-01 од 26.6.2021. године; 

- У износу од 3.230 хиљада динара од Министарства заштите животне средине на 

основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта очувања и заштите земљишта као 

природног ресурса у 2021. години на територији Општине Нова Варош број 320/15/2021-

01 од 7.7.2021. године;  

- У износу од 1.500 хиљада динара од Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација на основу Уговора о суфинансирању пројекта „Златовање 2021.“ број 

400-136/2021-01 од 27.7.2021. године;  

- У износу од 1.464 хиљаде динара од Националне службе за запошљавање на основу 

два уговора о спровођењу јавног рада, број 105-4/2021-01 и 105-5/2021-01 од 30.7.2021. 

године; 

- У износу од 1.600 хиљада динара од Министарства заштите животне средине на 

основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта превенције нелегалног  одлагања 
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отпада и уклањање у 2021. години на територији Општине Нова Варош број 501-17/2021-

01 од 27.8.2021. године; 

- У износу од 300 хиљада динара од Министарства привреде, на основу Програма 

подстицања регионалног и локалног развоја у 2021. години. Наведена средства 

предвиђена су за суфинансирање годишње чланарине Општине Нова Варош код 

Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о. Ужице.  

Индиректни корисници су на евидентирали приходе на овом конту, и то: 

- Туристичка организација у износу од 1.781 хиљаде динара од Националне службе за 

запошљавање на основу  два уговора о спровођењу јавног рада број 3507-10169-24/2021 

и 3507-10169-33/2021 од 30.6.2021. године; 

- ПУ „Паша и Наташа“ у износу од 1.838 хиљада динара од Националне службе за 

запошљавање на основу два уговора о спровођењу јавног рада број 255 од 27.7.2021. 

године и број 288 од 18.8.2021. године. 
 

Откривена неправилност: Општинска управа није евидентирала и исказала приходе 

од Министарства привреде за суфинансирање годишње чланарине код Регионалне 

развојне агенције „Златибор“ д.о.о. Ужице, као и одговарајуће расходе, у износу од 300 

хиљада динара у складу са класификацијом расхода и издатака према изворима 

финансирања. Наведени приходи су евидентирани као општи приходи и примања 

буџета – извор 01, уместо као трансфери од других нивоа власти – извор 07. Самим 

тим су неправилно исказани у Извештају о извршењу буџета – Образац 5 у колони 8 – 

Из буџета општине, уместо у колони 6 – Из буџета Републике. Наведено није у складу 

са чланом 29. став 2. тачка 6) Закона о буџетском систему, чланом 9. став 2. Уредбе о 

буџетском рачуноводству, чланом 8. Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 10. Правилника о начину 

припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских 

средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и 

буџетских фондова. 
 

Ризик: Уколико се приходи, примања, расходи и издаци не евидентирају у складу са 

прописаном класификацијом расхода и издатака према изворима финансирања, јавља 

се ризик од ненаменског трошења буџетских средстава. 
 

Препорука број 5: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да 

приходе и одговарајуће расходе и издатке планирају, евидентирају и исказују у складу 

са прописаном класификацијом расхода и издатака према изворима финансирања. 
 

Текући трансфери од градова у корист нивоа општина (уплатни рачун 733157) – 

На овом уплатном рачуну је ПУ „Паша и Наташа“ евидентирала приходе у износу од 99 

хиљада динара. Средства су остварена на основу Одлуке Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја број 610-00-00387/2021-07/1 од 1.11.2021. године, којим се 

финансира набавка дидактичког средства „Пчелица“. 
 

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике  у корист нивоа 

општина (уплатни рачун 733251) – На овом уплатном рачуну су у 2021. години 

остварени приходи у укупном износу од 94.249 хиљада динара и то: 

- У износу од 12.610 хиљада динара од Канцеларије за управљање јавним улагањима, 

а по Уговору о реализацији пројекта санације и адаптације ОШ „Живко Љујић“ у Новој 

Вароши број 400-251/2018 од 26.12.2018. године;  
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- У износу од 27.500 хиљада динара од Министарства заштите животне средине, а по 

Уговору о преносу финансијских средстава Општини Нова Варош, ради финансирања 

пројекта „Прва фаза изградње трансфер станице“ број 501-8/2021-01 од 1.3.2021. године; 

- У износу од 6.440 хиљада динара од Министарства без портфеља задуженог за 

унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије, а 

по Уговору о суфинансирању пројекта „Унапређење капацитета здравства Општине 

Нова Варош набавком дигиталног рендген апарата“ број 400-98/2021-01 од 26.5.2021. 

године;  

- У износу од 1.700 хиљада динара од Министарства без портфеља задуженог за 

унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије, а 

по Уговору о суфинансирању пројекта „Израда пројектно-техничке документације 2. 

фазе Трга војводе Петра Бојовића“ број 400-98/2021-01 од 26.5.2021. године;  

- У износу од 8.000 хиљада динара од Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација, а по Уговору о реализацији пројекта изградње центра туристичке зоне 

Златар, број 351-209/2021-01 од 25.8.2021. године;  

- У износу од 10.000 хиљада динара од Министарства културе и информисања, а по 

Уговору о суфинансирању пројекта инвестиционог одржавања Дома културе „Јован 

Томић“, број 350-8/2021-01 од 30.8.2021. године;  

- У износу од 20.000 хиљада динара од Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде – Управе за аграрна плаћања, а по Решењу број 320-37-88944/1/2021-02 од 

3.9.2021. године, којим се одобравају средства за изградњу објекта за снабдевање водом;  

- У износу од 7.999 хиљада динара од Министарства заштите животне средине, а по 

Анексу уговора о преносу финансијских средстава Општини Нова Варош ради 

финансирања пројекта „Прва фаза изградње трансфер станице“, број 501-48/2021-01 од 

9.9.2021. године. Предмет Анекса уговора је додела наведених средстава за набавку 

камиона за одвоз отпада.  

 

Приходи од имовине, група 741000  

Општина Нова Варош је на овој групи остварила приходе у износу од 2.902 хиљаде 

динара.  

Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора 

укључена у депозит банака (уплатни рачун 741151) - У 2021. години општина Нова 

Варош је остварила приход у износу од 1.036 хиљада динара на основу Уговора о 

преконоћном депоновању динарских средстава са „Банка Поштанска штедионица“ а.д. 

Београд број 400-146 од 13.11.2020. године. Уговором је одређено да се новчана средства 

консолидованог рачуна трезора Општине Нова Варош депонују преко ноћи на рачун 

банке у износу до 100.000 хиљада динара. Банка се обавезује да на дневно стање 

новчаних средстава обрачунава и плаћа камату по стопи од 1,30% на годишњем нивоу. 

Уговорне стране су дана 14.12.2020. године закључиле Анекс 1 Уговора, којом се мења 

висина каматне стопе на 1,05% на годишњем нивоу. 
 

Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Републике Србије 

(уплатни рачун 741411) - У 2021. години Туристичка организација је остварила 61 

хиљаду динара. 
 

Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно 

пољопривредног објекта у државној својини (уплатни рачун 741522) - У 2021. години 

Општина Нова Варош је остварила приход у износу од 218 хиљада динара.   
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Накнада за коришћење дрвета (уплатни рачун 741596) – Општина Нова Варош је 

у 2021. години остварила приход у износу од 1.487 хиљада динара од накнаде за 

коришћење дрвета, а по основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара. У 

складу са наведеним законом, обвезник накнаде је корисник, односно сопственик шума 

и шумског земљишта. Такође, у складу са чланом 62. Закона приходи остварени од 

накнаде за коришћење дрвета у висини од 70% припадају буџету Републике Србије, а у 

висини од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе. 

 

Приходи од продаје  добара и услуга, група 742000 

Општина Нова Варош је на овој групи остварила приходе у износу од 57.595 

хиљада динара.  
 

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

својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета (уплатни рачун 

742152) - Општина Нова Варош је на овом уплатном рачуну у току 2021. године 

остварила приходе у износу од 4.882 хиљаде динара, а по основу издавања у закуп 

непокретности, дугова за закуп из ранијег периода, као и кровног простора за 

постављање антена оператера мобилне телефоније.  
 

Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина (уплатни 

рачун 742153) – У 2021. години је остварен приход у износу од 439 хиљада динара по 

основу седам уговора о закупу. 
 

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

својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета (уплатни рачун 

742155) – На овом уплатном рачуну Општина Нова Варош је у 2021. години остварила 

приход у износу од 1.067 хиљада динара.  

Председник Општине Нова Варош је са „Алфа – Транс“ д.о.о. Пријепоље закључио 

Уговор о закупу број 465-107/2018-01 од 25.1.2018. године. Предмет Уговора је давање 

у закуп шумског земљишта ради експлоатације кречњака на период од десет година. 

Вредност закупнине на годишњем нивоу износи 7.150,00 евра, у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
 

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским 

установама у корист нивоа општина (уплатни рачун 742156) – По овом основу 

Општина је остварила приход у 2021. години у износу од 5.449 хиљада динара. За 

обрачун и наплату услуге боравка деце ПУ „Паша и Наташа“ користила је Решење број 

06-19/5/2019-03 од 26.3.2019. године, којим Општинско веће даје сагласност на предлог 

економске цене програма васпитања и образовања у ПУ „Паша и Наташа“. 
 

Општина Нова Варош није успоставила адекватан систем интерних контрола јер 

надлежни орган Општине није утврдио јединствену економску цену програма васпитања 

и образовања ПУ „Паша и Наташа“ Нова Варош по детету за календарску 2021. годину, 

сходно Правилнику о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и 

образовања у предшколским установама. 
 

Општинске административне таксе (уплатни рачун 742251) – У 2021. години је 

остварен приход у износу од 711 хиљада динара на основу Одлуке о локалним 

административним таксама број 06-2/14/2008-02 од 25.3.2008. године. 
 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта (уплатни рачун 742253) – У 2021. 

години је остварен приход у износу од 2.130 хиљада динара по основу наплате доприноса 
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за уређивање грађевинског земљишта. Скупштина Општине Нова Варош је на седници 

23.3.2015. године донела Одлуку о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта28. Чланом 4. Одлуке је одређено да се износ доприноса утврђује решењем о 

издавању грађевинске дозволе, а на основу обрачуна доприноса који врши надлежни 

орган јединице локалне самоуправе. 
 

Откривена неправилност: Неправилно су планирани, остварени, евидентирани и 

исказани приходи од доприноса за уређивање грађевинског земљишта у износу од 

2.130 хиљада динара на групи 742000 - Приходи од продаје добара и услуга, уместо 

на групи 741000 – Приходи од имовине. Наведено није у складу са чланом 29. став 2. 

тачка 1) Закона о буџетском систему, чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чланом 17. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 
 

Ризик: Уколико се приходи не евидентирају у складу са прописаном економском 

класификацијом, јавља се ризик од ненаменског трошења буџетских средстава. 
 

Препорука број 6: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да 

приходе планирају, остварују, евидентирају и исказују у складу са прописаном 

економском класификацијом прихода и примања. 
 

Такса за озакоњење објеката у корист општина (уплатни рачун 742255) – У 2021. 

години је остварен приход у износу од 521 хиљаде динара на основу решења Општинске 

управе, а сходно члану 33. Закона о озакоњењу објеката29. 
 

Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина 

(уплатни рачун 742351) – У 2021. години је остварен приход у износу од 42.395 хиљада 

динара, и то: 453 хиљаде динара код Општинске управе, 41.572 хиљаде динара код 

Туристичке организације, 199 хиљада динара код Дома културе и 171 хиљада динара код 

Библиотеке „Јован Томић“. 

Туристичка организација је на овом уплатном рачуну остварила приходе у укупном 

износу од 41.572 хиљаде динара, а по основу пружања угоститељских услуга у Хотелу 

„Панорама“. 

 

Новчане казне и одузета имовинска корист, група 743000 

Општина Нова Варош је на овој групи остварила приходе у износу од 9.349 хиљада 

динара.  
 

Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене 

прописима о безбедности саобраћаја на путевима (уплатни рачун 743324) – Остварен је 

приход у износу од 9.304 хиљаде динара. Скупштина Општине Нова Варош је 18.2.2022. 

године донела Закључак број 06-10/7/2022-02, којим се у целости усваја Стратегија 

развоја безбедности саобраћаја Општине Нова Варош за период 2021-2025 године и 

Акциони план за спровођење стратегије. Општинско веће је 15.6.2021. године донело 

Програм за рад Комисије за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју 

локалне самоуправе Нова Варош за 2021. годину.  
 

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје 

прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку 

                                                 
28 „Службени лист Општине Нова Варош“, број 2/15 
29 „Службени гласник РС“, бр. 96/15, 83/18 и 81/20 – одлука УС 
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(уплатни рачун 743351) – Општина Нова Варош је на овом уплатном рачуну у 2021. 

години остварила приходе у износу од 35 хиљада динара. 
 

Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица 

принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе (уплатни рачун 

743924) – Општина Нова Варош је на овом уплатном рачуну у 2021. години остварила 

приходе у износу од десет хиљада динара. 

 

Добровољни трансфери од физичких и правних лица, група 744000 

Општина Нова Варош је на синтетичком конту 744100 – Текући добровољни 

трансфери од физичких и правних лица исказала приходе у износу од 127 хиљада динара, 

и то 77 хиљада динара код Дома културе и 50 хиљада динара код Библиотеке „Јован 

Томић“.  
 

Откривена неправилност: Дом културе „Јован Томић“ и Библиотека „Јован Томић“ 

нису евидентирали и исказали приходе по основу добровољних трансфера од 

физичких и правних лица, као и одговарајуће расходе, у укупном износу од 127 

хиљада динара у складу са класификацијом расхода и издатака према изворима 

финансирања (77 хиљада динара код Дома културе и 50 хиљада динара код 

Библиотеке „Јован Томић“). Наведени приходи су евидентирани као сопствени 

приходи буџетских корисника – извор 04, уместо као добровољни трансфери од 

физичких и правних лица – извор 08. Самим тим су неправилно исказани у Извештају 

о извршењу буџета – Образац 5 у колони 11 – Из осталих извора, уместо у колони 10 

– Из донација и помоћи. Наведено није у складу са чланом 29. став 2. тачка 6) Закона 

о буџетском систему, чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству, чланом 8. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

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

финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова. 
 

Предузета мера: Дом културе „Јован Томић“ је у поступку ревизије евидентирао 

приходе по основу добровољних трансфера од физичких и правних лица у складу са 

класификацијом расхода и издатака према изворима финансирања, на извору 08 - 

Добровољни трансфери од физичких и правних лица. 
 

Ризик: Уколико се приходи, примања, расходи и издаци не евидентирају у складу са 

прописаном класификацијом расхода и издатака према изворима финансирања, јавља 

се ризик од ненаменског трошења буџетских средстава. 
 

Препорука број 7: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да 

приходе и одговарајуће расходе и издатке планирају, евидентирају и исказују у складу 

са прописаном класификацијом расхода и издатака према изворима финансирања. 

 

Мешовити и неодређени приходи, група 745000 

Општина Нова Варош је на овој групи остварила приходе у износу од 5.270 хиљада 

динара.  
 

Остали приходи у корист нивоа општина (уплатни рачун 745151) – На овом 

уплатном рачуну остварен је приход у износу од 5.270 хиљада динара, од чега 5.251 

хиљада динара код Општинске управе и 19 хиљада динара код Туристичке организације 

(приход није уплаћен на уплатни рачун јавних прихода).  
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Општинска управа је на овом уплатном рачуну остварила приходе по основу 

наплата дуга за префактурисане сталне трошкове из ранијег периода, повраћаја 

неутрошених средстава од Националне службе за запошљавање, уплата по кредитима 

дитим запосленим лицима 2003. године, повраћаја средстава по судским пресудама и по 

основу враћених неутрошених средстава од стране удружења.    
 

Откривена неправилност: Неправилно су планирани, остварени, евидентирани и 

исказани приходи и примања у укупном износу од 361 хиљаде динара на групи 745000 

– Мешовити и неодређени приходи, уместо на групи 772000 – Меморандумске ставке 

за рефундацију расхода из претходне године у износу од 227 хиљада динара по основу 

повраћаја неутрошених средстава од Националне службе за запошљавање и уместо на 

921000 – Примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од 134 хиљаде 

динара за примања од отплате кредита датих 2003. године запосленим лицима. 

Наведено није у складу са чланом 29. став 2. тачка 1) Закона о буџетском систему, 

чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству и чл. 17. и 19. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
 

Ризик: Уколико се приходи и примања не евидентирају у складу са прописаном 

економском класификацијом, јавља се ризик од ненаменског трошења буџетских 

средстава. 
 

Препорука број 8: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да 

приходе и примања планирају, остварују, евидентирају и исказују у складу са 

прописаном економском класификацијом прихода и примања. 
 

Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у 

корист нивоа општина (уплатни рачун 745153) - У 2021. години Општина Нова Варош 

није остварила приход по основу дела добити која су остварила јавна предузећа.  

Општина Нова Варош није успоставила адекватан систем интерних контрола јер 

Одлуком о буџету Општине Нова Варош за 2021. годину није утврђена висина и рок за 

уплату добити јавних предузећа чији је оснивач Општина, сходно члану 58. Закона о 

јавним предузећима.  

 

2.2.1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине 
 

 

Примања су средства која се остварују продајом нефинансијске и финансијске 

имовине и задуживањем. 
 

Табела број 7: Структура планираних и остварених примања од продаје  

нефинансијске имовине                                                                                                                              (у хиљадама динара)                                                                                                                                                    

Конто Опис 
Планирана 

примања 

Остварење 

из буџета 

Укупно 

остварење 
% 

1 2 3 4 5 6 (5/3) 

800000 
Примања од продаје нефинансијске 

имовине 
1.100 1.181 1.181 107% 

811000 Примања од продаје непокретности  1.000 273 273 27% 

841000 Примања од продаје земљишта 100 908 908 908% 
 

Примања од продаје непокретности, група 811000 

Општина Нова Варош је на уплатном рачуну 811153 - Примања од отплате станова 

у корист нивоа општина остварила примања у износу од 273 хиљаде динара. 
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Примања од отплате станова у корист нивоа општина (уплатни рачун 811153) - 

У 2021. години Општина Нова Варош је остварила примања по основу пет уговора о 

купопродаји непокретности закључених са физичким лицима.  

 

Примања од продаје земљишта, група 841000 

Општина Нова Варош је на уплатном рачуну 841151 -  Примања од продаје 

земљишта у корист нивоа општина остварила примања у износу од 908 хиљада динара, 

а по основу три закључена уговора о продаји земљишта.  

Општина управа није успоставила адекватан систем интерних контрола јер није 

књиговодствено евидентирала продато земљиште на одговарајућим контима синтетике 

014100 – Земљиште и 311100 – Нефинансијска имовина у сталним средствима. Наведено 

није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 10. Правилника 

о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 

2.2.1.3. Текући расходи 

 

 

 
Дијаграм број 3: Структура исказаних текућих расхода         (у хиљадама динара) 

 

 

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

 
Табела број 8: Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                                                   (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Скупштина општине 1.380 1.380 1.357 1.357 98 100 

2 Председник општине 3.180 3.180 3.168 3.168 100 100 

3 Јавно правобранилаштво 1.530 1.530 1.510 1.510 99 100 

4 Општинска управа 47.000 47.000 44.248 44.248 94 100 

410000 Расходи за 

запослене; 

115.486

420000 

Коришћење 

услуга и роба; 

234.398

450000 

Субвенције; 

50.091

460000 

Донације, 

дотације и 

трансфери; 

96.017

470000 Социјално 

осигурање и 

социјална 

заштита; 26.926

480000 Остали 

расходи; 36.522
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5 ЈУ Спортски објекти 2.500 2.500 2.477 2.477 99 100 

6 ТО Златар 4.420 4.420 4.464 4.464 101 100 

7 ПУ „Паша и Наташа“ 31.000 31.000 30.737 30.737 99 100 

8 Дом културе „Јован Томић“ 5.300 5.300 5.066 5.066 96 100 

9 Библиотека „Јован Томић“ 2.500 2.500 2.469 2.469 99 100 

Укупно корисници (1-9) 98.810 98.810 95.496 95.496 97 100 

Укупно Општина - група 411000 98.810 98.810 95.496 95.496 97 100 
 

1) Директни корисници буџетских средстава Општине Нова Варош (Табела број 

8 редни број 1-4) 

Директни корисници буџетских средстава Општине Нова Варош (Скупштина 

општине, Председник општине, Општинско правобранилаштво и Општинска управа) су 

извршили, евидентирали и исказали расходе за плате, додатке и накнаде у износу од 

50.283 хиљаде динара. Чланови Општинског већа нису на сталном раду у Општини Нова 

Варош. 
 

У 2021. години код директних корисника исплаћене су плате за 12 месеци и то за 

јануар 2021. године закључно са платом за децембар 2021. године. На дан 31.12.2021. 

године у радном односу било је два изабрана лица, четири постављена лица, 43 

запослених на неодређено време и шест запослених са одређено време, од чега су два 

лица особе са инвалидитетом. 

У оквиру Општинске управе, Одељење за финансије, буџет и послове локалне 

пореске администрације врши обрачун плата и накнада за изабрана, постављена и 

запослена лица код директних корисника Општинске управе општине Нова Варош. 

Документација која чини основу за обрачун и исплату обухвата: преглед присуства на 

послу по органима потписан и оверен од стране одговорног лица, решења о утврђивању 

коефицијента за обрачун плата решења о постављењу постављених односно решења о 

избору изабраних лица, решења о пријему у радни однос и распоређивању службеника, 

уговоре о раду о заснивању радног односа на радним местима намештеника, решења о 

престанку радног односа, извештај о привременој спречености за рад.  

Општинско веће на предлог начелника Општинске управе донело је  Правилник о 

организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском 

правобранилаштву општине Нова Варош број 06-1/2/2021-03 од 29.1.2021. године. 
 

Евиденција присуства на раду  

Увидом у презентовану документацију, утврђено је да организационе јединице у 

оквиру Општинске управе достављају Одељењу за финансије, буџет и послове локалне 

пореске администрације оверене прегледе присуства на послу. 
 

Коефицијенти за обрачун и исплату плате  

Увидом у узорковану документацију за обрачун плата изабраних, постављених и 

запослених лица за месеце март, јун и октобар 2021. године, утврдили смо да су за 

обрачун плата примењени коефицијенти утврђени појединачним Решењима о 

утврђивању коефицијената за обрачун плата.  
 

Основице за обрачун и исплату плате  

Примењене основице за обрачун и исплату плате за изабрана, постављена лица и 

запослене су у складу са основицама утврђеним закључком Владе РС.  
 

Додаци на плату 

Исплата додатака по основу прековременог рада у 2021. години вршена је на основу 

Решења која су потписана од стране начелникa Општинске управе. На основу налога 
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запосленом од стране непосредног руководиоца Одељења, начелник Општинске управе 

доноси Решење о утврђивању прековременог рада, којим утврђује да је запослени дужан 

да ради прековремено. На основу извештаја о прековременом раду начелник Општинске 

управе доноси решење о утврђивању права на додатак за прековремени рада. Додатак на 

плату за време проведено у радном односу (минули рад) обрачунат је у висини од 0,4% 

од основне плате. 
 

Накнада плате  

Обрачун накнаде плате за време одсуствовања запослених ради коришћења 

годишњег одмора и плаћеног одсуства вршен је у висини просечне плате запосленог за 

претходних 12 месеци. Обрачун и исплата боловања до 30 дана вршен је у висини од 

100% основне плате за месец у коме је привремено одсуствовао са рада због потврђене 

заразне болести COVID-19, како је предвиђено чланом  43a Посебног колективног 

уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у 

оквиру групе 411000- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) нису утврђене 

материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода. 

 

2) Јавна установа Спортски објекти 

На овој групи конта исказан је расход у износу од 2.477 хиљада динара из буџета 

Општине. У 2021. години исплаћено је 12 плата и то почев од плате за јануар 2021. године 

закључно са платом за децембар 2021. године и то: за директора установе и три запослена 

на одређено време. 

Вршиоц дужности директора донео је Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова број 35/2018 од 22.10.2018. године уз сагласност председника 

Општине од 1.10.2018. године. 
 

Евиденција присуства на раду  

Увидом у презентовану документацију, утврђено је да је обрачун плата, додатака и 

накнада вршен на основу евиденције присуства на послу, потписане од стране 

одговорног лица. 
 

Коефицијенти за обрачун и исплату плате  

Увидом у узорковану документацију за обрачун плата именованог лица и 

запослених лица за месеце март, јун и октобар 2021. године, утврдили смо да су за 

обрачун плата примењени коефицијенти утврђени појединачним Уговорима о раду, које 

потписује директор са запосленим, односно Уговором о раду који закључује председник 

Управног одбора са директором Туристичке организације. 
 

Основице за обрачун и исплату плате  

Примењенa основицa за обрачун и исплату плате за запослене у ЈУ „Спортски 

објекти“ je у складу са основицом утврђеном закључком Владе РС. 
 

Додаци на плату  

Код запослених у ЈУ „Спортски објекти“ није вршен обрачун и исплата додатака 

по основу прековременог рада. Додатак на плату за време проведено у радном односу 

(минули рад) обрачунат је у висини од 0,4% од основице. 
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Накнаде на плату 

Обрачун накнаде плате за време одсуствовања ради коришћења годишњег одмора 

запослених који примају минималну зараду вршен је у висини прописане минималне 

цене рада за месец у коме је запослени одсуствовао са рада. 

ЈУ „Спортски објекти“ није успоставила адекватан систем интерних контрола 

јер:  

- Додатак за време проведено на раду (минули рад), накнада зараде за време 

одсуствовања са рада ради коришћења годишњег одмора, плаћеног одсуства неправилно 

су евидентирани на субаналитичком конту 411111 – Плате по основу цене рада, уместо 

на одговарајућим субаналитичким контима како је прописано контним планом за 

буџетски систем. 

- ЈУ „Спортски објекти“ у току 2021. године није у пословним књигама вршила  

евидентирање обавеза за плате на одговарајућим контима групе 231000 - Обавезе за 

плате и додатке, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и 

чланом 12. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем.  

 

3) Туристичка организација „Златар“  

На овој групи конта исказан је расход у износу од 4.464 хиљаде динара од чега  

4.420 хиљада динара из буџета Општине и 44 хиљаде динара из осталих извора, за плате 

додатке и накнаде запослених у Туристичкој организацији „Златар“.  У 2021. години 

исплаћено је 12 плата и то почев од плате за јануар 2021. године закључно са платом за 

децембар 2021. године.  На дан 31.12.2021. године у радном односу било је једно 

именовано лице (директор) и четири запослена на неодређено време.  

Директор Туристичке организације „Златар“ донео је Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији „Златар“ број 

329 од 16.11.2018. године на који је председник општине Нова Варош дао сагласност 

Решењем број 110-5/2018-01 од 17.1.2019. године. 
 

Евиденција присуства на раду  

Увидом у презентовану документацију, утврђено је да је обрачун плата, додатака и 

накнада вршен на основу евиденције присуства на послу, потписане и оверене од стране 

одговорног лица. 
 

Коефицијенти за обрачун и исплату плате  

Увидом у узорковану документацију за обрачун плата именованог лица и 

запослених лица за месеце март, јун и октобар 2021. године, утврдили смо да су за 

обрачун плата примењени коефицијенти утврђени појединачним Решењима, које 

потписује директор, односно Уговором о правима и обавезама директора, који закључује 

председник Управног одбора са директором Туристичке организације. 
 

 Основице за обрачун и исплату плате  

За обрачун и исплату плате за запослених у Туристичкој организацији примењенa 

je основицa за запослене у органима и службама локалне власти, уместо за остале јавне 

службе које су корисници буџетских средстава.  
 

Додаци на плату  

Код запослених у Општинској библиотеци у 2021. години није вршен обрачун и 

исплата додатака по основу прековременог рада. Додатак на плату за време проведено у 

радном односу (минули рад) обрачунат је у висини од 0,4% од основице. 
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Накнаде на плату 

Обрачун накнаде плате за време одсуствовања запослених ради коришћења 

годишњег одмора и плаћеног одсуства вршен је у висини просечне плате запосленог за 

претходних 12 месеци. 

 Туристичка организација „Златар није успоставила адекватан систем интерних 

контрола јер је у главној књизи Туристичке организације неправилно евидентиран део 

обавеза за плате и додатке на групи конта 254000 – Обавезе за остале расходе, уместо на 

групи 231000 – обавезе за плате и додатке, што није у складу са чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству и чланом 12. Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 

4)   ПУ „Паша и Наташа“ 

На овој групи конта исказан је расход у износу од 30.737 хиљада динара за плате, 

додатке и накнаде запослених у предшколској установи из буџета Републике и 33.782 

хиљаде динара из буџета Општине.  У 2021. години исплаћено је 12 плата и то почев од 

плате за јануар 2021. године закључно са платом за децембар 2021. године. На дан 

31.12.2021. године у радном односу је било једно именовано лице (директор), 33 

запослених на неодређено време и девет запослених на одређено време. 

Директорка Предшколске установе донела је Правилник о организацији и 

систематизацији радних места у ПУ „Паша и Наташа“ број 102 од 18.2.2020.  године. 
 

Евиденција присуства на раду  

Увидом у презентовану документацију, утврђено је да је обрачун плата, додатака и 

накнада вршен на основу оверене евиденције присуства на послу. 
 

Коефицијенти за обрачун и исплату плате  

Увидом у узорковану документацију за обрачун плата именованог лица и 

запослених лица за месеце март, јун и октобар 2021. године, утврдили смо да су 

коефицијенти за обрачун плата запослених утврђени појединачним Уговорима о раду, 

односно Анексима уговора о раду, које са запосленима закључује директор Предшколске 

установе. 
 

Основице за обрачун и исплату плате  

Примењенa основицa за обрачун и исплату плате за запослене у Предшколској 

установи je у складу са основицом утврђеном закључком Владе РС.  
 

Додаци на плату  

Код запослених у Предшколској управи у 2021. години није вршен обрачун и 

исплата додатака по основу прековременог рада. Додатак на плату за време проведено у 

радном односу (минули рад) обрачунат је у висини од 0,4% од основице. 
 

Накнаде на плату 

Предшколска установа је за све запослене вршила обрачун и исплату накнаде плате 

за време одсуства са рада због коришћења годишњег одмора и плаћеног одсуства као да 

је запослени радио, уместо у висини просечне плате у претходних 12 месеци.  

Накнада за боловање до 30 дана је обрачуната као 100% основне плате за месец у 

коме је запослени одсуствовао са посла, уместо 100% просечне плате у претходник 12 

месеци пре месеца у коме је наступила привремена спреченост за рад. због потврђене 

заразне болести COVID-19. 

Предшколска установа није успоставила адекватан систем контроле обрачуна 

зарада, јер:  
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- Предшколска установа је за све запослене вршила обрачун и исплату накнаде плате 

за време одсуства са рада због коришћења годишњег одмора и плаћеног одсуства као да 

је запослени радио, уместо у висини просечне плате у претходних 12 месеци, што није у 

складу са чланом 114. Закона о раду и чланом 39. Посебног колективног уговора за 

запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач 

Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе; 

- Накнада за боловање до 30 дана је обрачуната као 100% основне плате за месец у 

коме је запослени одсуствовао са посла, уместо 100% просечне плате у претходник 12 

месеци пре месеца у коме је наступила привремена спреченост за рад, због потврђене 

заразне болести COVID-19, што није у  складу са чланом 115. Закона о раду и чланом 

39а. Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања 

и образовања чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица 

локалне самоуправе; 

- Приликом обрачуна и исплате плата за децембар основица пореза на зараде није 

умањивана за износ пореског ослобођења за четири запослена лица, која су примљена у 

радни однос на одређено време од 24.12.2021. године и била у радном односу до 

31.12.2021. године, што није у складу са чланом 15а Закона о порезу на доходак грађана. 

- Нетачно је обрачуната и исплаћена плата за децембар 2021. године за једно лице 

запослено на одређено време на радно место медицинска сестра – васпитач од 24.12.2021. 

године, а које је било у радном односу до 31.12.2021. године,  јер је приликом обрачуна 

примењен коефицијент 14,88 уместо 13,42 како је утврђено Уговором о раду, што није у 

складу са   Уговором о раду број 508-9 од 24.12.2021. године које је запослени закључио 

са директором установе; 

- Након донетог Решења Министарства просвете о именовању директора број 119-01-

00067/2021-07/55 од 2.12.2021. године, Управни одбор Предшколске установе није донео 

решење о премештају лица из реда запослених на радно место директора, које по сили 

закона замењује одговарајуће одредбе уговора о раду и којим је утврђен коефицијент за 

обрачун плата,  што није у складу са чланом 124. Закона о основама система образовања 

и васпитања.  

У поступку ревизије ПУ „Паша и Наташа“ је предузела мере ради отклањања 

утврђених неправилности, тако што је приликом обрачуна плате за месец април 

извршила обрачун и исплату накнаде плате за време одсуства са рада због коришћења 

годишњег одмора и плаћеног одсуства у висини просечне плате у претходних 12 месеци. 

  

5) Дом културе „Јован Томић“ 

На овој групи конта исказан је расход у износу од 5.066 хиљада динара из буџета 

Општине за плате, додатке и накнаде запослених у Дому културе. У 2021. години 

исплаћено је 12 плата и то почев од плате за јануар 2021. године закључно са платом за 

децембар 2021. године за  једно именовано лице (директор), пет запослених на 

неодређено време и два запослена на одређено време. 
 

Евиденција присуства на раду  

Увидом у презентовану документацију, утврђено је да је обрачун плата, додатака и 

накнада вршен на основу евиденције присуства на послу, потписане и оверене од стране 

одговорног лица. 
 

Коефицијенти за обрачун и исплату плате  

Увидом у узорковану документацију за обрачун плата именованог лица и 

запослених лица за месеце март, јун и октобар 2021. године, утврдили смо да су за 
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обрачун плата примењени коефицијенти утврђени појединачним решењима које 

потписује директор, односно Уговором о правима и обавезама директора, који закључује 

председник Управног одбора са директором Дома културе.  
 

Основице за обрачун и исплату плате  

Примењенa основицa за обрачун и исплату плате за запослене у Дому културе je у 

складу са основицом утврђеном закључком Владе РС.  
 

Додаци на плату  

Код запослених у Дому културе у 2021. години није вршен обрачун и исплата 

додатака по основу прековременог рада. Додатак на плату за време проведено на раду 

(минули рад) обрачунат је у висини од 0,4% од основице 
 

Накнаде на плату 

Обрачун накнаде плате за време одсуствовања са рада, ради коришћења годишњег 

одмора вршен је у висини просечне плате запосленог за претходних 12 месеци.  

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у 

оквиру групе 411000- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) нису утврђене 

материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода. 

  

6) Библиотека „Јован Томић“ 

На овој групи конта исказан је расход у износу од 2.469 хиљада динара из буџета 

Општине за плате, додатке и накнаде запослених у библиотеци. У 2021. години 

исплаћено је 12 плата и то почев од плате за јануар 2021. године закључно са платом за 

децембар 2021. године за једно именовано лице (директор) и два запослена на 

неодређено време. 
 

Евиденција присуства на раду  

Увидом у презентовану документацију, утврђено је да је обрачун плата, додатака и 

накнада вршен на основу евиденције присуства на послу, потписане и оверене од стране 

одговорног лица. 
 

Коефицијенти за обрачун и исплату плате  

Увидом у узорковану документацију за обрачун плата именованог лица и 

запослених лица за месеце март, јун и октобар 2021. године, утврдили смо да су за 

обрачун плата примењени коефицијенти утврђени појединачним решењима о утврђеним 

коефицијентима за обрачун плата, које потписује директор, односно Уговором о правима 

и обавезама директора, који закључује председник Управног одбора са директором 

Општинске библиотеке. 
 

Основице за обрачун и исплату плате  

Примењенa основицa за обрачун и исплату плате за запослене у библиотеци je у 

складу са основицом утврђеном закључком Владе РС.  
 

Додаци на плату  

Код запослених у библиотеци у 2021. години није вршен обрачун и исплата 

додатака по основу прековременог рада. Додатак на плату за време проведено на раду 

(минули рад) обрачунат је у висини од 0,4% од основице. 
 

Накнаде на плату 

Обрачун накнаде плате за време одсуствовања запослених ради коришћења 

годишњег одмора вршен је у висини просечне плате запосленог за претходних 12 месеци.  
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На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у 

оквиру групе 411000- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) нису утврђене 

материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода. 

 

2.2.1.3.2. Социјални доприноси на терет послодавца, група 412000 
 

Група 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца садржи синтетичка 

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

за здравствено осигурање и доприноси за незапосленост.  
 

Табела број 9: Социјални доприноси на терет послодавца                                                                     (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Скупштина општине 240 240 226 226 94 100 

2 Председник општине 560 560 527 527 94 100 

3 Јавно правобранилаштво 260 260 252 252 97 100 

4 Општинска управа 7.900 7.900 7.368 7.368 93 100 

5 ЈУ „Спортски објекти“ 450 450 413 413 92 100 

6 Туристичка организација 750 750 743 743 99 100 

7 ПУ „Паша и Наташа“ 5.200 5.200 5.116 5.116 98 100 

8 Дом културе „Јован Томић“ 900 900 844 844 94 100 

9 Библиотека „Јован Томић“ 450 450 411 411 91 100 

Укупно корисници (1-9) 16.710 16.710 15.900 15.900 95 100 

Укупно Општина - група 412000 16.710 16.710 15.900 15.900 95 100 
 

На овој групи конта исказан је расход у укупном износу од 15.900 хиљада динара из 

буџета Општине. 
 

1) Директни корисници буџетских средстава Општине Нова Варош 

У 2021. години за све директне кориснике Општине Нова Варош исказан је расход 

за социјалне доприносе на терет послодавца у укупном износу од 8.373 хиљаде динара 

из буџета Општине и то:  

(1)  Скупштина општине у износу од 226 хиљада динара за секретара Скупштине 

општине; 

(2)  Председник општине у износу од 527 хиљада динара за председника Општине и 

заменика председника Општине; 

(3) Правобранилаштво општине Нова Варош у износу од 252 хиљаде динара за 

Општинског правобраниоца.  

(4)  Општинска управа у износу од 7.368 хиљадa динара за начелника Општинске 

управе, помоћника председника Општине и запослене на неодређено и одређено време у 

Општинској управи. 
 

2) Јавна установа „Спортски објекти“ 

На овој групи конта исказан је расход за социјалне доприносе на терет послодавца 

у укупном износу од 413 хиљада динара из буџета Општине. 

ЈУ „Спортски објекти“ није успоставила адекватан систем интерних контрола 

јер у току 2021. године није у пословним књигама вршила евидентирање обавеза за 

социјалне доприносе на терет послодавца на одговарајућим контима групе 234000 - 

Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца, што није у складу са 

чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
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3) Туристичка организација „Златар“ 

На овој групи конта исказан је расход за социјалне доприносе на терет послодавца 

у укупном износу од 743 хиљаде динара из буџета Општине. 
 

4) ПУ „Паша и Наташа“ 

На овој групи конта исказан је расход за социјалне доприносе на терет послодавца 

у укупном износу од 5.116 хиљада динара из буџета Општине. 
 

5) Дом културе „Јован Томић“ 

На овој групи конта исказан је расход за социјалне доприносе на терет послодавца 

у укупном износу од 844 хиљаде динара из буџета Општине. 
 

6) Библиотека „Јован Томић“ 

На овој групи конта исказан је расход за социјалне доприносе на терет послодавца 

у укупном износу од 411 хиљада динара из буџета Општине. 

 

2.2.1.3.3. Социјална давања запосленима, група 414000 
 

Група 414000 – Социјална давања запосленима садржи синтетичка конта на којима 

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

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

запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом. 
 

Табела број 10: Социјална давања запосленима                                                                                      (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Општинска управа 1.000 1.600 1.506 1.506 94 100 

Укупно Општина - група 414000 1.505 2.095 1.649 1.649 79 100 
 

Исказано је извршење у укупном износу од 1.649 хиљада динара из буџета 

Општине, од чега 165 хиљада динара исплата накнада за време одсуствовања са посла на 

терет фондова, 245 хиљада динара за отпремнине и помоћи и 1.239 хиљада динара за 

помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 

запосленом. 
 

1) Општинска управа 

Општинска управа је на овој групи конта исказала расходе у износу од 1.506 хиљада 

динара из буџета Општине од чега: 165 хиљада динара за исплату накнада за време 

одсуствовања с посла на терет фондова, 245 хиљада динара за отпремнине и помоћи и 

1.096 хиљада динара за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом. 

Синтетички конто 414300 - Отпремнине и помоћи. Исказани су расходи у износу 

од 245 хиљада динара из буџета Општине од чега: 63 хиљаде динара за помоћ у случају 

смрти запосленог или члана уже породице и 182 хиљаде динара за отпремнину приликом 

одласка у пензију за једно лице. 

Начелник Општинске управе донео је Решење о престанку радног односа 

службенику Општинске управе по сили закона број 118-5/2021-05 од 20.3.2021. године  

и Решење број 114-3/2021-05 од 23.3.2021. године којим се истом службенику одобрава 

исплата отпремнине у износу од 182 хиљаде динара због одласка у пензију, што чини две 

просечне зараде у РС према последњем објављеном податку републичког органа 
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надлежног за послове статистике на дан исплате. Исплата је извршена истог дана у 

наведеном износу по Решењу. 

Синтетички конто 414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова 

уже породице и друге помоћи запосленом. Исказани су расходи у износу од 1.096 хиљада 

динара из буџета Општине, од чега 279 хиљада динара за помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или члана уже породице и 817 хиљада динара за остале помоћи запосленим 

радницима. 

Општинско веће донело је Правилник висини, условима и начину исплате накнада 

трошкова и другим примањима која немају карактер зараде, запослених, именованих 

изабраних и  постављених лица у органима општине Нова Варош 30 са изменама 31. 

Чланом 3. измене наведеног Правилника утврђено је да се солидарна помоћ за 

побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог исплаћује једном годишње 

на крају календарске године, а Одлуку о висини солидарне помоћи доноси председник 

Општине за сваку годину посебно у складу  са расположивим буџетским средствима. 

Истим чланом утврђени су критеријуми у зависности од износа нето плате запосленог: 

- запослени чији је износ нето плате до 50.000 динара у месецу октобру у години у 

којој се исплаћује солидарна помоћ у пуном износу утврђене солидарне помоћи; 

-  запослени чији је износ нето плате од 50.001 динара до 70.000 динара, у месецу 

октобру у години у којој се исплаћује солидарна помоћ умањено за 2,5% од износа из 

става 2. алинеја 1. овог члана; 

- запослени чији је износ нето плате од 70.001 до 100.000 динара умањено за 5% од 

износа из става 2. алинеја 1. овог члана; 

од пуног износа утврђене солидарне помоћи. 

На основу Закључка Општинског већа број 06-195/2021-03 од 31.12.2021.године, 

којим се усваја захтев синдикалне организације Општинске управе о исплати солидарне 

помоћи запосленима за случај побољшања здравственог стања у случају избијања 

епидемије и пандемије, председник Општине донео је Одлуку 06-195-1/2021-03 од 

31.12.2021. године да се свим запосленима, изузев изабраних и постављених лица 

исплати солидарна помоћ у висини од 15 хиљада динара по запосленом.  

По наведеном основу дана 31.12.2021.године извршена је исплата за 49 запослених 

лица у Општинској управи у укупном нето износу од 735 хиљада динара. Истог дана 

обрачунат је плаћен порез у износу од 82 хиљаде динара. 

Општинска управа није успоставила адекватан систем интерних контрола јер је 

у главној књизи неправилно евидентирала обавезе по основу социјалне помоћи, за 

исплату отпремнине запосленом приликом одласка у пензију и за исплату солидарне 

помоћи запосленима на групи конта 254000 – Остале обавезе, уместо на групи конта 

236000 - Обавезе по основу социјалне помоћи запосленом, што није у складу са чланом 

9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 

2.2.1.3.4. Стални трошкови, група 421000 
 

Група 421000 – Стални трошкови садржи синтетичка конта: трошкови платног 

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

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

 

 

                                                 
30 „Службени лист Општине Нова Варош“, број 8/19 
31 „Службени лист Општине Нова Варош“, број 21/19 
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Табела број 11: Стални трошкови                                                                                                               (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Општинска управа 36.800 37.612 32.987 29.867 79 91 

2 Туристичка организација 22.240 21.990 14.536 14.536 66 100 

3 ПУ „Паша и Наташа“ 7.480 7.420 7.227 7.227 97 100 

4 Дом културе „Јован Томић“ 3.560 3.255 2.977 2.977 91 100 

5 Библиотека „Јован Томић“ 1.980 1.980 1.865 1.865 94 100 

Укупно корисници (1-5) 72.060 72.257 59.592 56.472 78 95 

Укупно Општина - група 421000 74.810 75.000 61.448 58.328 78 95 
 

1) Општинска управа 

На овој групи конта исказани су расходи у укупном износу од 32.987 хиљада 

динара, од чега 30.138 хиљада динара из буџета Општине, у износу од 1.201 хиљаде 

динара од Републике, две хиљаде динара из донација и поклона  и  1.646 хиљада динара  

из осталих извора финансирања. Расходи су исказани за трошкове платног промета и 

банкарских услуга у износу од 1.147 хиљада динара, енергетске услуге у износу од 18.434 

хиљаде динара, комуналне услуге у износу од 10.601 хиљаде динара, услуге 

комуникација у износу од 2.280 хиљада динара, трошкове осигурања у износу од 405 

хиљада динара и закуп имовине и опреме у износу од 120 хиљада динара. 

Синтетички конто 421200 – Енергетске услуге. На овом синтетичком конту 

Општинска управа је исказала расходе у укупном износу од 18.434 хиљаде динара, од 

чега у износу од 15.110 хиљада динара за услуге електричне енергије  и  у износу од 3.324 

хиљаде динара за централно грејање.  

Општина Нова Варош и ЈП Електропривреда Србије - Београд су, у спроведеном 

отвореном поступку јавне набавке број 001/2021, закључили Уговор о набавци и 

испоруци електричне енергије број 312-5-11 од 29.3.2021. године, на износ од укупно 

14.480 хиљада динара. Чланом 8. наведеног Уговора уговорено је средство обезбеђења. 

Општинска управа је преузела меницу за добро извршење посла на износ од  1.207 

хиљада динара, али је није књиговодствено евидентирала, што није у складу са чланом 

9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 13. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Услед тога, мање је 

исказана ванбилансна евиденција у наведеном износу. 

Синтетички конто 421300 – Комуналне услуге. На овом синтетичком конту 

Општинска управа је исказала расходе у укупном износу од 10.601 хиљаде динара, од 

чега за: услуге водовода и канализације у износу од 344 хиљаде динара, дератизацију у 

износу од 1.646 хиљада динара, одвоз отпада у износу од 3.532 хиљаде динара и услуге 

чишћења у износу од 5.079 хиљада динара. 

Општина Нова Варош је закључила Уговор о системској дератизацији, број 53-1 од 

27.10.2021. године са „Екос ДДД“ д.о.о. Сурчин, на износ од 1.646 хиљада динара. 

Уговор је извршен у целости  и извршено плаћање по испостављеном рачуну.  

Општина Нова Варош је закључила Уговор  о суфинансирању реализације пројекта 

превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2021. години на територији 

општине Нова Варош, број 501-17/2021-01 од 27.8.2021. године са Министарством 

заштите животне средине, којим је уговорено да је Министарство у обавези да Општини 

пренесе средстава износу од 1.600 хиљада динара и Општина суфинансира износом од 

401 хиљаде динара. Општина је за чишћење дивљих депонија, у оквиру реализације 

пројекта, ангажовала ЈП „3. септембар“, које је пружало услуге чишћења дивљих 

депонија и испоставило рачун на износ од 1.201 хиљаде динара, који је плаћен у целости.   
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Скупштина општине је донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о организовању 

Јавног предузећа за комуналне делатности „3. септембар“ Нова Варош, број 06-

126/35/2017-02 од 27.12.2017. године, којим је у члану 5. додељено искључиво право на 

обављању комуналних делатности, између осталих и услуге одржавања чистоће у згради 

Општине и установама јавне намене, што није у складу са чланом 2. Закона о комуналним 

делатностима и са чланом 3. Одлуке о комуналним делатностима на територији општине 

Нова Варош број 06-115/10/2017-02 од 16.11.2017. године, којима су прописане и 

утврђене комуналне делатности. Услуге одржавања чистоће у згради Општине нису 

утврђене као комунална делатност. Општинска управа је закључила  Уговора о пружању 

услуга број 352-70/2019-01 од 29.5.2021. године са ЈП „3. септембар“ и за пружене услуге 

одржавања хигијене зграде Општине по испостављеним рачунима извршила плаћања у 

укупном износу од 3.120 хиљада динара. Ове расходе Општинска управа је неправилно 

евидентирала на групи 421000 - Стални трошкови. 

Општина је закључила са ЈП „3. септембар“ Уговор о чишћењу и одржавању улица 

и других јавних површина у летњем периоду 2021. године број 352-61 од 16.4.2021. 

године. За пружене услуге чишћења улица, тргова и јавне површине око стамбених 

зграда у летњем периоду, ЈП „3. септембар“ је испостављало полумесечне рачуне у 

износу од по 123 хиљаде динара. Општина је по испостављеним рачунима извршила 

плаћање у укупном износу од 984 хиљаде динара. 

Синтетички конто 421400 – Услуге комуникација. На овом синтетичком конту 

Општинска управа је исказала расходе у укупном износу од 2.280 хиљада динара, од чега 

за:  телефон, телекс и телефакс у износу од 148 хиљада динара,  интернет и слично у 

износу од 438 хиљада динара, услуге мобилног телефона у износу од 331 хиљаде динара 

и за пошту у износу од 1.363 хиљаде динара. 

Општинска управа је закључила Уговор о пружању услуга број 345-3 од 1.7.2021. 

године са ЈП „Пошта Србије“ Београд, за услуге предштампе, израде коверата са 

повратницом, персоналне штампе, ковертирања докумената и штампање адреса за 

доставу на ковертама и повратницама (за хибридну пошту), за 10.000 адресованих 

пошиљака са повратницом, без услуга трошкова пријема, преноса и уручења поштанских 

пошиљки. 
 

 

Откривена неправилност: Општинска управа је неправилно планирала, 

евидентирала и исказала расход у износу од 3.120 хиљада динара за одржавање 

хигијене зграде Општинске управе  на групи конта 421000 - Стални трошкови, уместо 

на групи конта 423000 - Услуге по уговору, што није у складу са чланом 29. Закона о 

буџетском систему, чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 14. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 
 

Ризик: Уколико се настави са планирањем и евидентирањем расхода на погрешним 

економским класификацијама, постоји ризик да финансијски извештаји неће бити 

истинити и објективни. 
 

Препорука број 9: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да 

расходе за одржавање хигијене зграде Општинске управе планирају, евидентирају и 

исказују на групи 423000 - Услуге по уговору. 
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2) Туристичка организација „Златар“ 

На овој групи конта исказани су расходи у укупном износу од 14.536 хиљада 

динара, од чега из буџета Општине у износу од 5.845 хиљада динара и из осталих извора 

у износу од 8.691 хиљаде динара. Расходи су исказани за трошкове платног промета и 

банкарских услуга у износу од 414 хиљада динара, енергетске услуге у износу од 10.398 

хиљада динара, комуналне услуге у износу од 1.372 хиљаде динара, услуге комуникација 

у износу од 511 хиљада динара, трошкове осигурања у износу од 201 хиљаде динара, за 

закуп имовине и опреме у износу од 1.235 хиљада динара и остало трошкови у износу од 

405 хиљада динара.  

Синтетички конто 421200 – Енергетске услуге. На овом синтетичком конту 

Туристичка организација „Златар“ је исказала расходе у износу од 10.398 хиљада динара, 

о чега 3.927 хиљада динара из буџета Општине и 6.471 хиљада динара из осталих извора. 

Расходи су исказани за услуге за електричну енергију у износу од 6.019 хиљада динара, 

дрво у износу од 2.609 хиљада динара и за лож уље у износу од 1.769 хиљада динара.  

Туристичка организација „Златар“ и ЈП Електропривреда Србије Београд су, у 

поступку јавне набавке број 6/2021, закључили Уговор  Набавка и испорука електричне 

енергије број 16/2021 од 15.3.2021. године, на износ од 8.115 хиљада динара. Чланом 8. 

наведеног уговора уговорено је средство обезбеђења. Туристичка организација „Златар“ 

је преузела меницу за добро извршење посла на износ од  676  хиљада динара, али је није 

књиговодствено евидентирала, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чланом 13. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. Услед тога, мање је исказана ванбилансна евиденција 

у наведеном износу. 

Туристичка организација „Златар“ и „Еуромотус“ д.о.о. Београд су закључили 

Уговор  о купопродаји број 550/2021 од 10.9.2021. године, на износ од 2.124 хиљаде 

динара, за набавку уља за ложење НСГ-С. По извршеним испорукама и испостављеним 

рачунима у току 2021. године извршени су расходи у износу од 2.123 хиљаде динара. 

Синтетички конто 421600 – Закуп имовине и опреме. На овом синтетичком конту 

Туристичка организација „Златар“ је исказала расходе у износу од 1.235 хиљада динара, 

од чега 1.200 хиљада динара из буџета Општине и 35 хиљада динара из осталих извора. 

Расходи су исказани за закуп осталог простора у износу од 1.235 хиљада динара.  

Туристичка Организација „Златар“ је закључила уговор о закупу са физичким 

лицем о закупу дела парцеле, за потребе паркинга Хотела Панорама, са обавезом да 

сваког месеца на текући рачун закуподавца уплаћује 80 хиљада динара.  У току 2021. 

године је исплаћено 12 месечних закупа у укупном износу од 1.129 хиљада динара. 

Туристичка Организација „Златар“ није успоставила адекватан систем 

интерних контрола јер је неправилно  евидентирала обавезе за закуп парцеле на групи 

конта 237000 - Службена путовања и услуге по уговору, уместо на групи 252000 – 

Обавезе према добављачима, што није у складу са чланом 9.  Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чланом 12. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 

 

3) ПУ „Паша и Наташа“ 

На овој групи конта исказани су расходи у укупном износу од 7.227 хиљада динара, 

из буџета Општине. Расходи су исказани за трошкове платног промета и банкарских 

услуга у износу од 76 хиљада динара, енергетске услуге у износу од 6.548 хиљада динара, 

комуналне услуге у износу од 313 хиљада динара, услуге комуникација у износу од 41 

хиљаде динара и трошкове осигурања у износу од 249 хиљада динара. 
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Синтетички конто 421200 – Енергетске услуге. На овом синтетичком конту ПУ 

„Паша и Наташа“ је исказала расходе у износу од 6.548 хиљада динара из буџета 

Општине, од чега 1.360 хиљада динара за електричну енергију и 5.188 хиљада динара за 

дрво. 

ПУ „Паша и Наташа“ и ЈП Електропривреда Србије  Београд су, у поступку јавне 

набавке број 0001/2021 закључили Уговор  Набавка и испорука електричне енергије број 

195 од 11.6.2021. године, на износ од 1.037 хиљада динара. Чланом 8. наведеног Уговора 

уговорено је средство обезбеђења. ПУ „Паша и Наташа“ преузела меницу за добро 

извршење посла на износ од 86 хиљада динара, али је није књиговодствено евидентирала, 

што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 13. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. Услед тога, мање је исказана ванбилансна евиденција у наведеном износу. 
 

4) Дом културе „Јован Томић“  

На овој групи конта исказани су расходи у укупном износу од 2.977 хиљада динара, 

од чега из буџета Општине у износу од 2.973 хиљаде динара и из осталих извора у износу 

од четири хиљаде динара. Расходи су исказани за трошкове платног промета и 

банкарских услуга у износу од 26 хиљада динара, енергетске услуге у износу од 1.816 

хиљада динара, комуналне услуге у износу од 912 хиљада динара, услуге комуникација 

у износу од 68 хиљада динара и трошкове осигурања у износу од 155 хиљада динара. 

Синтетички конто 421200 – Енергетске услуге. На овом синтетичком конту Дом 

културе „Јован Томић“ је исказао расходе у износу од 1.816 хиљада динара из буџета 

Општине. Расходи су исказани за услуге електричне енергије у износу од 135 хиљада 

динара и за централно грејање у износу од 1.681 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у 

оквиру групе 421000 - Стални трошкови нису утврђене материјално значајне 

неправилности, приликом евидентирања ових расхода. 

 

5) Библиотека „Јован Томић“  

На овој групи конта исказани су расходи у укупном износу од 1.865 хиљада динара, 

од чега из буџета Општине у износу од 1.863 хиљаде динара и из осталих извора у износу 

од две хиљаде динара. Расходи су исказани за трошкове платног промета и банкарских 

услуга у износу од 21 хиљаде динара, енергетске услуге у износу од 960 хиљада динара, 

комуналне услуге у износу од 812 хиљада динара, услуге комуникација у износу од 44 

хиљаде динара и трошкове осигурања у износу од 28 хиљада динара. 

Синтетички конто 421200 – Енергетске услуге. На овом синтетичком конту 

Библиотека „Јован Томић“ је исказала расходе у износу од 960 хиљада динара из буџета 

Општине. Расходи су исказани за услуге електричне енергије у износу од 61 хиљаде 

динара и за централно грејање у износу од 899 хиљада динара. Последњи исплаћени 

рачун је за месец новембар 2021. године. За грејање пословног простора, Библиотека 

„Јован Томић“ користи услуге централног грејања од „Енергије Златар НВ“ д.о.о. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у 

оквиру групе 421000 - Стални трошкови нису утврђене материјално значајне 

неправилности, приликом евидентирања ових расхода. 

 

2.2.1.3.5. Услуге по уговору, група 423000 
 

Група 423000 – Услуге по уговору садржи синтетичка конта на којима се књиже 

расходи административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и 
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усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство 

и угоститељство, репрезентације и остале опште услуге.   
 

Табела број 12: Услуге по уговору                                                                                                                 (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Скупштина општине 15.600 15.590 12.901 12.901 83 100 

2 Председник општине 1.500 1.500 1.277 1.277 85 100 

3 Општинска управа 9.350 11.585 8.104 11.224 97 138 

4 Туристичка организација 38.850 40.518 34.504 38.196 94 111 

5 ПУ „Паша и Наташа“ 450 2.501 2.083 2.083 83 100 

6 Библиотека „Јован Томић“ 1.072 2.743 2.309 2.309 84 100 

Укупно корисници (1-6) 66.822 74.437 61.178 67.990 91 111 

Укупно Општина - група 423000 71.965 80.121 64.150 70.962 89 111 
 

Исказано је извршење у укупном износу од 64.150 хиљада динара, од чега из буџета 

Републике 8.577 хиљада динара, из буџета Општине 39.921 хиљаде динара и из осталих 

извора 15.652 хиљаде динара. 
 

1) Скупштина Општине 

Исказано је извршење у укупном износу од 12.901 хиљаде динара, и то за: 

административне услуге 12.762 хиљаде динара, услуге информисања 74 хиљаде динара  

и репрезентацију 65 хиљада динара. 

Синтетички конто 423100 – Административне услуге. Исказани су расходи у 

износу од 12.762 хиљаде динара из буџета Општине.  

На овом синтетичком конту су евидентирани расходи за исплату накнада 

одборницима, за накнаде члановима сталних радних тела и за накнаде функционерима, 

који нису на сталном раду, за вршење функције. 

У току 2021. године укупно су исплаћене накнаде одборницима у нето износу од 

1.650 хиљада динара, за председнике и чланове сталних радних тела у нето износу од 

4.580 хиљада динара, за исплату накнада функционерима за вршење функције у нето 

износу од 1.870 хиљада динара, порез и доприноси за исплаћене накнаде у укупном 

износу од 4.562 хиљаде динара и у износу од 100 хиљада динара за услуге обезбеђења 

седнице Скупштине.    

Скупштина општине је за 27 одборника вршила обрачун и исплату накнада за 

присуство на седницама Скупштине у нето износу од по десет хиљада динара.  

Одлуком број 06-27/1/2016-02 од 29.7.2016. године, утврђен је износ  нето накнада 

за рад председнике сталних радних тела у износу од 25 хиљада динара  и чланова сталних 

радних тела у износу од осам хиљада динара месечно. Пословником о раду Скупштине 

општине Нова Варош одређенo je седам радних тела. 

Одлуком Административног одбора број 06-45/1/2016-02 од 28.11.2016. године су 

утврђени коефицијенти који су примењивани за обрачун накнада функционерима. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у 

оквиру групе 423000 – Услуге по уговору нису утврђене материјално значајне 

неправилности, приликом евидентирања ових расхода. 

 

2) Председник општине 

Исказано је извршење у укупном износу од 1.277 хиљада динара, и то за: услуге 

информисања 314 хиљада динара  и репрезентацију 963 хиљаде динара. 
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Синтетички конто 423700 – Репрезентација. Исказани су расходи у износу од 963 

хиљаде динара из буџета Општине, од чега 884 хиљаде динара за репрезентацију и 78 

хиљада динара за поклоне.  

Општинско веће је донело Правилник о коришћењу средстава репрезентације број 

06-10/25/2013-03 од 25.4.2013. године. Председник општине је користио угоститељске 

услуге по рачунима, Туристичке организације „Златар“ - Хотел „Панорама“ Нова Варош. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у 

оквиру групе 423000 – Услуге по уговору нису утврђене материјално значајне 

неправилности, приликом евидентирања ових расхода 
 

3) Општинска управа 

Исказано је извршење у укупном износу од 8.104 хиљаде динара, од чега 1.464 

хиљаде динара из буџета Републике и 6.640 хиљада динара из буџета Општине. Расходи 

су исказани за: административне услуге ју износу од 2.555 хиљада динара,  компјутерске 

услуге у износу од 1.703 хиљаде динара, услуге образовања и усавршавања запослених 

у износу од 57 хиљада динара, услуге информисања у износу од 738 хиљада динара, 

стручне услуге у износу од 1.192 хиљаде динара и остале опште услуге у износу од 1.859 

хиљада динара. 

Синтетички конто 423200 – Компјутерске услуге. Исказани су расходи у износу 

од 1.703 хиљаде динара из буџета Општине. Расходи су исказани за услуге за израду 

софтвера у износу од 1.698 хиљада динара и за остале компјутерске услуге у износу од 

пет хиљада динара. 

Општина Нова Варош је закључила Споразум о сарадњи локалних пореских 

администрација  и број 020-67/2009 од 18.12.2009. године Анекс Споразума од 21.5.2013. 

године, којим је утврђено да приступа Информатичком центру за потребе Локалних 

пореских администрација, који је основан од стране града Ужица, општина Ариље, 

Пожега и Косјерић и сноси пропорционални део трошкова одржавања апликативног 

софтвера за ИС ЛПА, Институт „Михајло Пупин“. Град Ужице измирује месечне обавезе 

по  рачунима Института Михајло Пупин и једном годишње доставља пропорционални 

обрачун трошкова осталим општинама корисницима софтвера за потребе ЛПА.  За 

период јануар - децембар 2020. године је испостављен обрачун обавеза општине Нова 

Варош у износу од 706 хиљада динара, који је измирен преносом средстава граду Ужицу. 

Синтетички конто 423400 – Услуге информисања. Исказани су расходи у износу 

од 738 хиљада динара из буџета Општине. Расходи су исказани за услуге информисања 

јавности у износу од 30 хиљада динара и за објављивање тендера и информативних 

огласа у износу од 708 хиљада динара. 

Општинска управа је у издању „Курир дневна новина“ за објављивање Јавног 

конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и 

стамбеним зградама на територији Општине Нова Варош за 2021. годину извршила 

расходе у износу од 153 хиљаде динара. 

Синтетички конто 423500 – Стручне услуге. Исказани су расходи у износу од 

1.192 хиљаде динара, од чега за услуге ревизије  у износу од 120 хиљада динара, услуге 

вештачења у износу од 280 хиљада динара и за накнаде члановима управних, надзорних 

одбора и комисија у износу од 792 хиљаде динара. 

Општинска управа је исплаћивала накнаде председницима и члановима комисија 

по заседању, у укупном износу од 792 хиљаде динара, од чега за:  Комисију за планове у 

износу од 311 хиљада динара, Жалбену комисију у износу од 157 хиљада динара, 

Интерресорну комисију у износу од 233 хиљаде динара и Комисију за оцену пројеката 

из области информисања у износу од 91 хиљаде динара. 
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Општинска управа је у склопу реализације пројекта Градови у фокусу 2021 - Док 

одзвања корак низ варошки сокак, који финансиран од стране Министарства културе и 

информисања, закључила Уговор за вршење ревизије сагласности утрошка средстава 

добијених од стране Министарства културе и информисања Републике Србије од 

21.12.2021. године са „SMN Audit@Tax“ д.о.о. Београд – Нови Београд, на износ 120 

хиљада динара, колико је и плаћено по испостављеном рачуну. 

Општинска управа је извршила расход у износу од 82 хиљаде динара по 

испостављеном рачуну а на основу Уговора за услуге вештачења и процена вредности 

мини ски лифта „Сидро“ и стања ски лифта четвороседа. 

Синтетички конто 423900 – Остале опште услуге. Општина Нова Варош је са 

Националном службом за запошљавање  закључила Споразума о уређивању међусобних 

права и обавеза у реализацији мера активне политике за запошљавање за 2021. годину 

број 3507-101-3/2021 од 2.7.2021. године, којим је, између осталог уговорено извођење 

јавних радова. Национална службе за запошљавање, општина Нова Варош и Општинска 

управа Нова Варош су закључили Уговор о спровођењу јавног рада број 35-10169-

25/2021 од 30.7.2021. године, за ангажовање пет лица у трајању од четири месеца почев 

од августа месеца и Уговору о спровођењу јавног рада 3507-10169-30/2021 од 30.7.2021. 

године, за ангажовање пет  лица у трајању од четири месеца. Општинска управа је са 

лицима ангажованим на јавним радовима закључивала уговоре о обављању привремених 

и повремених послова, са утврђеном накнадом у нето износу од 22 хиљаде динара. 

Укупан расход за обрачун и исплату десет ангажованих лица месечно је износио 366 

хиљада динара, односно за четири месеца укупно 1.464 хиљаде динара.  

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у 

оквиру групе 423000 – Услуге по уговору нису утврђене материјално значајне 

неправилности, приликом евидентирања ових расхода 
 

4) Туристичка организација „Златар“ 

Исказани су расходи у износу од 34.504 хиљаде динара, од чега 3.131 хиљада 

динара из буџета Републике,  16.152 хиљадe динара из буџета Општине и 15.221 хиљада 

динара из осталих извора. Расходи су исказани за компјутерске услуге у износу од 156 

хиљада динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 83 хиљаде 

динара, услуге информисања у износу од 2.607 хиљада динара, стручне услуге у износу 

од 1.478 хиљада динара, услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 53 хиљаде 

динара и остале опште услуге у износу од 30.127 хиљада динара. 

Синтетички конто 423400 – Услуге информисања. Исказани су расходи у износу 

од 2.607 хиљада динара, од чега износ од 929 хиљада динара из буџета Републике, износ 

од 1.091 хиљаде динара из буџета Општине и износ од 587 хиљада динара из осталих 

извора финансирања. Расходи су исказани за услуге штампања публикација у износу од 

767 хиљада динара, остале услуге штампања у износу од 314 хиљада динара, услуге 

информисања јавности у износу од 99 хиљада динара, објављивање тендера и 

информативних огласа у износу од шест хиљада динара, остале услуге рекламе и 

пропаганде у износу од 980 хиљада динара и за медијске услуге радија и телевизије у 

износу од 441 хиљаде динара. 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Општина Нова Варош су 

закључили Уговор број 400-136/2021-01 од 27.7.2021. године, којим је утврђено да 

Министарство, на име  суфинансирања реализације Пројекта Публикација туристичке 

понуде Златар са шематском картом по пројекту „Златарење 2021“ пренесе Општини 

износ од 1.500 хиљада динара.  
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Туристичка организација је са Привредним друштвом „Понт“ д.о.о. Београд је 

закључила Уговор број 94-1/2021 од 3.9.2021. године, за услуге штампања промотивне 

публикације са туристичком картом. По испостављеном рачуну Туристичка 

организација је платила  износ од 555 хиљада динара из средстава од Републике.  

Туристичка организација је са „TEMMS consulting“ ПР Агенција за консалтинг 

Београд  закључила Уговор број 123/2021 од 3.9.2021. године, за услуге штампања 

промотивне публикације са туристичком картом, на износ од 300 хиљада динара. По 

овом уговору и по испостављеном рачуну плаћено је 300 хиљада динара. 

Синтетички конто 423900 – Остале опште услуге. Исказани су расходи у износу 

од 30.127 хиљада динара, од чега 1.937 хиљада динара из буџета Републике, 14.795 

хиљада динара из буџета Општине и 13.395 хиљада динара из осталих извора 

финансирања, за финансирање расхода за остале опште услуге. 

 Туристичка организација „Златар“ и „Рекреатурс“ а.д. Београд су закључили 

Уговор о пословно техничкој сарадњи број 82 од 26.4.2013. године, о закупу хотела 

„Панорама“ на Златару и где је у члану 2. Уговора утврђено да све затечене запослене у 

Рекреатурсу (11 запослених на неодређено време) финансира Туристичка организација 

„Златар“ у непромењеном радном статусу, док траје период закупа. „Рекреатурс“ по 

извршеном месечном обрачуну плата за 11 запослених доставља рачун по основу кога 

Туристичка организација врши пренос средстава. По овом основу су у 2021. години 

извршени расходи за накнаде за десет месеци у износу од 7.895 хиљада динара и накнаде 

за два месеца су плаћена у 2022. години. 

Туристичка организација сваког месеца ангажује потребан број лица за послове у 

оквиру редовног рада хотела, по основу уговора о привременим и повременим  

пословима у хотелу „Панорама“. За накнаде 40 ангажованих лица за месец  септембар 

2021. године, Туристичка организација је на основу списка о присутности на послу и 

закључених уговора, извршила обрачун и исплату накнада, у укупном износу од 1.987 

хиљада динара, из сопствених средстава. У току 2021. године Туристичка организација 

је извршила 12 исплата месечних накнада, у укупном износу од 19.970 хиљада динара, 

од чега износ од 9.513 хиљада од средстава Општине и износ од 10.457 хиљада динара 

из сопствених средстава. 

Туристичка организација „Златар“ није успоставила адекватан систем интерних 

контрола јер је обавезе по основу пореза на нето исплате за привремене и повремене 

послове, евидентирала на групи 234000 – Обавезе по основу социјалних доприноса на 

терет послодавца, уместо на групи 237000 – Службена путовања и услуге по уговору, 

што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 
 

5) ПУ „Паша и Наташа“ 

Исказани су расходи у износу од 2.083 хиљаде динара, од чега 1.810 хиљада динара 

из буџета Републике и 273 хиљаде динара из буџета Општине. Расходи су исказани за 

компјутерске услуге у износу од 123 хиљаде динара, услуге образовања и усавршавања 

запослених у износу од три хиљаде динара, услуге информисања у износу од 14 хиљада 

динара, стручне услуге у износу од 36 хиљада динара, репрезентацију у износу од пет 

хиљада динара и за остале опште услуге у износу од 1.902 хиљаде динара. 

Синтетички конто 423900 – Остале опште услуге. Исказани су расходи у износу 

од 1.902 хиљаде динара, за остале опште услуге,  од чега 1.223 хиљаде динара за накнаде 

по уговору о делу и 679 хиљада динара за накнаде по повременим и привременим 

пословима за јавне радове. 
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Национална служба за запошљавање, Општина Нова Варош и ПУ „Паша и Наташа“ 

су закључили Уговор о спровођењу јавних радова број 288 од 18.8.2021 за ангажовање 

девет лица, и Уговор о спровођењу јавних радова број 255 од 27.7.2021 за пет лица, за 

реализацију јавних радова.  

ПУ „Паша и Наташа“ није успоставила адекватан систем интерних контрола 

јер у пословним књигама није евидентирала обавезе за накнаде по основу уговора о 

повременим и привременим пословима на јавним радовима  на групи 237000 - Службена 

путовања и услуге по уговору, што није у складу са чланом  9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чланом 12. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 
 

6) Библиотека „Јован Томић“ 

Исказани су расходи у износу од 2.309 хиљада динара, од чега 1.591 хиљада динара 

из буџета Републике, 321 хиљада динара из буџета Општине и 397 хиљада динара из 

осталих извора финансирања. Расходи су исказани за услуге информисања у износу од 

449 хиљада динара, репрезентацију у износу од 26 хиљада динара и за остале опште 

услуге у износу од 1.834 хиљаде динара. 

Синтетички конто 423400 – Услуге информисања. Исказани су расходи у износу 

од 449 хиљада динара за услуге информисања, од чега 445 хиљада динара за остале 

услуге штампања и четири хиљаде динара за услуге рекламе и пропаганде. 

За израду и штампање 500 примерака монографије „Нова Варош из старих албума“  

Библиотека „Јован Томић“ и „Графичар“ д.о.о. Севојно су закључили  Уговор број 20-

5/21 од 9.3.2021. године, на износ од 445 хиљада динара. По овом уговору, а по 

испостављеном рачуну-отпремници плаћено је 300 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у 

оквиру групе 423000 – Услуге по уговору нису утврђене материјално значајне 

неправилности, приликом евидентирања ових расхода. 

 

2.2.1.3.6. Специјализоване услуге, група 424000 
 

Група конта 424000 – Специјализоване услуге садржи синтетичка конта: 

пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге 

одржавања аутопутева, услуге одржавања националних паркова и природних површина, 

услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване 

услуге.  
 

Табела број 13: Специјализоване услуге                                                                                                       (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Општинска управа 42.988 42.478 29.922 28.552 67 95 

2 Туристичка организација 5.500 5.500 4.895 1.203 22 25 

Укупно корисници (1-2) 48.488 47.978 34.817 29.755 62 85 

Укупно Општина - група 424000 50.688 50.057 36.026 30.964 62 86 
 

Исказано је извршење у укупном износу од 36.026 хиљадa динара, од чега 1.370 

хиљада динара из буџета Републике, 26.159 хиљада динара из буџета Општине, 36 

хиљада динара из донација и помоћи и 8.461 хиљаде динара из осталих извора 

финансирања. 
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1) Општинска управа 

Исказано је извршење у укупном износу од 29.922 хиљаде динара, од чега 1.370 

хиљада динара из буџета Републике, 20.976 хиљада динара из буџета Општине, 36 

хиљада динара из донација и помоћи и 7.540 хиљада динара из осталих извора 

финансирања. Расходи су исказани за медицинске услуге у износу од 649 хиљада динара, 

услуге одржавања аутопутева у износу од 21.692 хиљаде динара, услуге одржавања 

националних паркова и природних површина у износу од 4.968 хиљада динара, услуге 

очувања животне средине, науке и геодетске услуге у износу од 1.073 хиљаде динара и 

за остале специјализоване услуге у износу од 1.540 хиљада динара. 

Синтетички конто 424400 – Услуге одржавања аутопутева. Исказани су расходи 

у износу од 21.692 хиљаде динара из буџета Општине, за услуге одржавања аутопутева, 

од чега 14.152 хиљаде динара из буџета Општине и 7.540 хиљада динара из осталих 

извора финансирања. 

Одлуком о организовању Јавног предузећа за комуналне делатности „3. септембар“ 

Нова Варош број 1628/2016 од 7.12.2016. године и Одлуком о изменама и допунама 

Одлуке број 06-126/35/2017-02 од 27.12.2017. године  је утврђено да је ЈП „3. септембар“ 

основано ради обезбеђивања трајног обављања комуналних делатности одређених 

законом као делатности од општег интереса и редовног задовољавања потреба корисника 

производа и услуга. Чланом 5. Одлуке, Предузеће је носилац искључивог права, између 

осталог, за обављање одржавања улица  и путева у граду. Општина Нова Варош и ЈП „3. 

септембар“ Нова Варош су закључили Уговор број 400-149/2020 од 13.11.2020. године и 

Анекс број 1 Уговора број 400-147 од 13.11.2020. године,  за чишћење снега са коловоза 

на улицама и посипање очишћених површина индустријском сољу и ризлом у периоду 

од  15.11.2020. до 15.3.2021. године. Уговор је закључен на износ  3.825 хиљада динара.  

Општина Нова Варош и ЈП „3. септембар“ Нова Варош су закључили Уговор број 

400-58/1 од 13.11.2020. године, којим је утврђена обавеза чишћења и одржавања тротоара 

на улицама  у зимском периоду према договореном програму и налогу Општине. 

Утврђено је да  ће Општина за извршене услуге платити месечни износ од 257 хиљада 

динара, по испостављеним рачунима. 

Председник општине је донео Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за целу 

територију Општине Нова Варош број 06-185/2/2021-05 од 13.12.2021. године, која је 

трајала од 28.12.2021. године. У периоду трајања ванредне ситуације Општина је 

закључивала уговоре о чишћењу општинских и некатегорисаних путева на територији 

општине Нова Варош са више предузећа, за одређене територије месних заједница, као 

на пример за МЗ Нова Варош Уговор са „Сложна браћа“ д.о.о. огранак „Путеви-Златар“ 

Нова Варош, Дрмановићи, за МЗ Негбина и МЗ Драглица са  СГРП „Два М“ д.о.о. Ужице, 

за МЗ Јасеново и МЗ Бела Река са „Згиб“ д.о.о. Нова Варош Брдо. 

Синтетички конто 424500 – Услуге одржавања националних паркова и природних 

површина.  Исказани су расходи у износу од 4.968 хиљада динара, од чега  1.370 хиљада 

динара из буџета Републике и 3.598 хиљада динара из буџета Општине, за услуге 

одржавања националних паркова и природних површина. 

Општина Нова Варош и Министарство заштите животне средине су закључили 

Уговор о суфинансирању реализације пројекта очувања и заштите земљишта као 

природног ресурса у 2021. години на територији општине Нова Варош број 320/15/2021-

01 од 7.7.2021. године. За реализацију пројекта Општина  је закључила Уговор о јавној 

набаци - Уређење стазе на Златару број 352-93 од 5.11.2021. године са извођачем 

„Чоланић“ д.о.о. Нова Варош, на износ од 3.435 хиљада динара. Извођач радова је 

испоставио Прву привремену ситуацију 01/2021 од 10.12.2021. године и рачун на износ 
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од 1.370 хиљада за извођење радова на изградњи и уређењу стазе са припремом подлоге 

и опремањем елементима за вежбање, рекреацију и клупама за одмор. У складу са чланом 

10. Уговора, Општина је преузела уговорену меницу за добро извршење посла на износ 

од  286 хиљада динара, али је није књиговодствено евидентирала, што није у складу са 

чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 13. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Услед тога, мање је 

исказана ванбилансна евиденција у наведеном износу. 

Синтетички конто 424900 – Остале специјализоване услуге. Исказани су расходи 

у износу од 1.540 хиљада динара, од чега 1.504 хиљаде динара из буџета Општине и 36  

хиљада динара из донација и помоћи, за остале специјализоване услуге. 

 Општина Нова Варош и „Агротест зоохигијена“ д.о.о. Београд су закључили 

Уговор  број 355-28/2021-01 од 18.2.2021. године, за пружање услуге хуманог хватања, 

превоза и збрињавања паса луталица, за потребе Општине Нова Варош, на износ од 900 

хиљада динара. По испостављеним рачунима извршено је плаћање у укупном износу од 

750 хиљада динара. 

  Општина Нова Варош и „Ремонт центар“ д.о.о. Ужице су закључили Уговор  

Израда  оперативног плана за одбрану од поплава на водама другог реда на територији 

општине Нова Варош број 325-19  од 24.9.2021. године, на износ 294 хиљаде динара. У 

складу са уговором је испостављен и плаћен рачун на износ од 294 хиљаде динара. 

 
 

Откривена неправилност: Општинска управа је планирала, евидентирала и 

исказала издатке за изградњу и уређење стазе на Златару у износу од 1.370 хиљада 

динара на групи 424000 – Специјализоване услуге, уместо на групи 513000 – Остале 

некретнине и опрема, што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему, 

чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 15. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. У Билансу стања на 

дан 31.12.2021. године мање је исказана Нефинансијска имовина у припреми у 

наведеном износу и Нефинансијска имовина у сталним средствима. 
 

Ризик: Уколико се настави са планирањем и евидентирањем издатака на 

неодговарајућим економским класификацијама, постоји ризик да финансијски 

извештаји неће бити истинити и објективни. 
 

Препорука број 10: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да 

издатак за изградњу и уређење стазе планирају, евидентирају и исказују на групи 

513000 – Остале некретнине и опрема. 
 

 

2) Туристичка организација „Златар“ 

Исказано је извршење у износу од 4.895 хиљада динара, од чега 3.974 хиљаде 

динара из буџета Општине и 921 хиљада динара осталих извора финансирања. Расходи 

су исказани за медицинске услуге у износу од 198 хиљада динара и за остале 

специјализоване услуге у износу од 4.697 хиљада динара.  

Синтетички конто 424900 – Остале специјализоване услуге. Исказани су расходи 

у износу од 4.697 хиљада динара, од чега 3.974 хиљаде динара из буџета Општине и 723 

хиљаде динара из осталих извора финансирања, за остале опште услуге. 

Туристичка организација „Златар“ и „Studio Dragon“ ПР Ужице су закључили  

Уговор Набавка услуга музичког дела манифестације „Златарфест 2021“ број 87/2021 од 

26.7.2021. године, за техничку подршку, коришћење бине са кровом, разгласа, осветљења 

и за организацију „Златарфеста 2021“, на износ од 3.317 хиљада динара. Туристичка 
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организација је у складу са Уговором и по основу авансног рачуна, дана 27.7.2021. 

године уплатила аванс у износу од 1.658 хиљада динара, за пружање уговорених услуга, 

након чега је испостављен коначни рачун на износ од 3.316 хиљада динара,  који је 

Туристичка организација платила.  

Туристичка организација „Златар“ и Штампарија „Никитовић“ д.о.о. Ужице су 

закључили  Уговор - Штампање пропагандног материјала број 21/2021 од 2.4.2021. 

године, на износ од 1.074 хиљаде динара. По овом уговору, а по испостављеном рачуну 

извршено је плаћање у износу од 376 хиљада динара за услугу штампања. 

Туристичка организација „Златар“ није успоставила адекватан систем интерних 

контрола јер у својим пословним књигама није евидентирала плаћање по авансном 

рачуну за услуге музичког дела манифестације „Златарфест 2021“ на групи конта 123000 

– Краткорочни пласмани, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чланом 11. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 
 

 

Откривена неправилност: Туристичка организација „Златар“ је неправилно 

планирала, евидентирала и исказала расходе на групи конта 424000 - 

Специјализоване услуге у укупном износу од 3.692 хиљаде динара и то: за 

изнајмљивање бине и разгласа поводом манифестације „Златарфест 2021“ у износу 

од 3.316 хиљада динара и за услуге штампања у износу од 376 хиљада динара, уместо 

на групи 423000 – Услуге по уговору, што  није у складу са чланом 29. Закона о 

буџетском систему, чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 14. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем.  
 

Ризик:  Уколико се настави са планирањем и евидентирањем расхода на погрешним 

економским класификацијама, постоји ризик да финансијски извештаји неће бити 

истинити и објективни. 
 

Препорука број 11: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да 

расходе за изнајмљивање бине и разгласа и услуге штампања планирају, 

евидентирају и исказују на групи 423000 – Услуге по уговору. 
 

 

2.2.1.3.7. Текуће поправке и одржавање, група 425000 
 

Група 425000 – Текуће поправке и одржавање обухвата синтетичка конта текуће 

поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.  
 

Табела број 14: Текуће поправке и одржавање                                                                                           (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Општинска управа 35.660 35.810 29.122 29.122 81 100 

2 Туристичка организација 1.600 1.600 1.180 1.180 74 100 

3 Месне заједнице 1.525 1.921 1.581 1.581 82 100 

Укупно корисници (1-3) 38.785 39.331 31.883 31.883 81 100 

Укупно Општина - група 425000 41.035 42.031 34.111 34.111 81 100 
 

Исказано је извршење у износу од 34.111 хиљада динара, од чега 23.651 хиљада 

динара из буџета Општине и 10.460 хиљада динара из осталих извора финансирања. 
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1) Општинска управа 

На овој групи конта исказан је расход у износу од 29.122 хиљаде динара, од чега 

19.362 хиљаде динара из буџета Општине и 9.760 хиљада динара из осталих извора 

финансирања. Расходи су извршени у износу од 28.292 хиљаде динара за текуће поправке 

и одржавање зграда и објекта и 830 хиљада динара за одржавање опреме. 

Синтетички конто 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката. 

Исказани су расходи у износу од 28.292 хиљаде динара, од чега 18.532 хиљаде динара из 

буџета Општине и 9.760 хиљада динара из осталих извора финансирања. Расходи су 

исказани за радове на водоводу и канализацији у износу од 889 хиљада динара, 2.643 

хиљаде динара за електричне инсталације, 116 хиљада динара за остале услуге и 

материјалe за текуће поправке и одржавање зграда,  24.644 хиљаде динара за текуће 

поправке и одржавање осталих објеката. 

Општина Нова Варош и ЈП „3. септембар“ Нова Варош, су закључили Уговор  о 

извођењу радова на водоводу у Мишевићима број 325-31 од 29.12.2021. године. 

Уговорена вредност износи 267 хиљада динара. По испостављеном рачуну је извршено 

плаћање у износу од 267 хиљада динара.   

Општина Нова Варош и ГП „Stabil-pro“ д.о.о. Ужице су закључили Уговор  број 

352-55 од 31.3.2021. године за  набавку и испоруку цеви за потребе одржавања локалних 

путева, уговорене цене од 473 хиљаде динара.   

Синтетички конто 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме. Исказани су 

расходи у износу од 830 хиљада динара, из буџета Општине. Исказани су расходи у 

износу од три хиљаде динара за поправке електричне и електронске опреме у износу од 

419 хиљада динара за остале поправке и одржавање опреме за саобраћај, у износу од 36 

хиљада динара за рачунарску опрему,  у износу од 345 хиљада динара за биротехничка 

опрема и у износу од 27 хиљада динара за уградну опрему. 

Општинска управа је извршила расход у износу од 112 хиљада динара по рачуну 

добављача „DIPEM“ д.о.о. Чачак радна јединица Нова Варош за извршене поправке на 

службеном возилу. 
 

2) Туристичка организација „Златар“ 

Исказани су расходи у износу од 1.180 хиљада динара, од чега 480 хиљада динара 

из буџета Општине и 700 хиљада динара из осталих извора. Расходи су исказани за 

текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 141 хиљаде динара и текуће 

поправке и одржавање опреме у износу од 1.039 хиљада динара. 

Синтетички конто 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме. Исказани су 

расходи у износу од 1.039 хиљада динара, од чега 480 хиљада динара из буџета Општине 

и 559 хиљада динара из осталих извора финансирања. Исказани су расходи у износу од 

42 хиљаде динара за поправке електричне и електронске опреме, 244 хиљаде динара за 

остале поправке и одржавање опреме за саобраћај, једна хиљада динара за рачунарску 

опрему,  128 хиљада динара за опрему за домаћинство и угоститељство, 491 хиљада 

динара за уградну опрему, 68 хиљада динара за текуће поправке и одржавање опреме за 

јавну безбедност и 66 хиљада динара за текуће поправке и одржавање производне, 

моторне, непокретне и немоторне опреме. 

Управни одбор Туристичке организација „Златар“ је донео Одлуку број 39 од 

31.1.2020. године, којом наложена поправка котла на мазут за грејање хотела „Панорама“ 

Нова Варош.   Туристичка организација „Златар“  и „GP TERM“ ПР Севојно су 

закључили Уговор  о пословно-техничкој сарадњи број 10 од 15.1.2.2021. године, за 

сервисирање котла на мазут, са демонтажом и уградњом заменских делова. По 

испостављеном рачуну извршено је плаћање  у износу од  480 хиљада динара. 
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На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у 

оквиру групе 425000 – Текуће поправке и одржавање нису утврђене материјално 

значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода. 
 

3) Месне заједнице 

Исказани су расходи у износу од 1.581 хиљаде динара из буџета Општине, за текуће 

поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 1.581 хиљаде динара. 

Синтетички конто 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката. 

Исказани су расходи у износу од 1.581 хиљаде динара за текуће поправке и одржавање 

осталих објеката. 

Месна заједница Негбина је након прикупљања понуда ангажовала извођача 

„ZGIB“ д.о.о. Нова Варош за услуге поправке локалних путева на територији Месне 

заједнице. Извођач је испоставио рачун на износ од 186 хиљада динара, који је Месна 

заједница платила дана 25.11.2021. године, пошто је претходно Општина извршила 

пренос средстава на  жиро рачун Месне заједнице.  

Месна заједница Бистрица је након прикупљања понуда ангажовала извођача САЗР 

Аутопревозник КС ПР Прибојска бања, за услуге поправке локалних путева на 

територији Месне заједнице. Извођач је испоставио рачун на износ од 197 хиљада 

динара, који је Месна заједница платила дана 21.6.2021. године, пошто је претходно 

Општина извршила пренос средстава на  жиро рачун Месне заједнице.  

Како се ради о поправкама и одржавању локалних путева, који су имовина 

Општине, расходи су планирани, извршени и исказани као расходи месне заједнице 

уместо Општине, што није у складу са организационом класификацијом. 
 

 

Откривена неправилност: Месне заједнице су извршиле расходе за поправке 

локалних путева на територији месних заједница у укупном износу од 383 хиљаде 

динара, од чега МЗ Негбина у износу од 186 хиљада динара и МЗ Бистрица у износу 

од 197 хиљада динара, који су планирани, евидентирани и исказани код месних 

заједница, уместо код Општинске управе, чиме није испоштована организациона 

класификација, која исказује расходе и издатке по корисницима буџетских средстава, 

са расподелом апропријација између корисника, што није у складу са чланом 29. став 

2. тачка 3) Закона о буџетском систему. 
 

Ризик: Уколико корисници буџетских средстава расходе не планирају, евидентирају 

и исказују у складу са организационом класификацијом, постоји ризик од извршења 

расхода који нису у надлежности тих корисника. 
 

Препорука број 12: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да 

расходе планирају, евидентирају и исказују на апропријацијама корисника у чијој су 

надлежности. 
 

 

 2.2.1.3.8. Материјал, група 426000 
 

Група 426000 – Материјал садржи синтетичка конта на којима се књиже 

административни материјал, материјал за пољопривреду, материјал за образовање и 

усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за очување животне средине 

и науку, материјал за образовање, културу и спорт, медицински и лабораторијски 

материјал, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјали за посебне 

намене. 
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Табела број 15: Материјал                                                                                                                           (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Општинска управа 18.786 19.917 14.403 13.648 69 95 

2 Туристичка организација 17.550 17.574 15.993 15.993 91 100 

3 ПУ „Паша и Наташа“ 4.290 4.477 4.440 4.440 99 100 

Укупно корисници (1-3) 40.626 41.968 34.836 34.081 81 98 

Укупно Општина - група 426000 44.336 45.708 36.838 36.083 79 98 
 

Исказано је извршење у укупном износу од 36.838 хиљада динара, од чега 6.361 

хиљада динара из буџета Републике, 13.089 хиљада динара из буџета Општине, 277 

хиљада динара из донација и помоћи и 17.111 хиљада динара из осталих извора 

финансирања. 
  

1) Општинска управа 

На овој групи конта исказан је расход у износу од 14.403 хиљаде динара, од чега 

2.803 хиљаде динара из буџета Републике, у износу од  9.877 хиљада динара из буџета 

Општине, у износу од 277 хиљада динара из донација и помоћи и у износу од 1.446 

хиљада динара из осталих извора финансирања. Расходи су извршени у износу од 1.086 

хиљада динара за административни материјал, у износу од 332 хиљаде динара за 

материјале за образовање и усавршавање запослених, у износу од 5.898 хиљада динара 

за материјал за саобраћај, у износу од 168 хиљада динара за материјал за очување 

животне средине и науку, у износу од 218 хиљада динара за материјал за одржавање 

хигијене и угоститељство и у износу од 6.701 хиљаде динара за материјал за посебне 

намене. 

Синтетички конто 426400 – Материјали за саобраћај. Исказани су расходи у 

износу од 5.898  хиљаде динара од чега 4.722 хиљаде динара из буџета Општине и 846 

хиљада динара из осталих извора финансирања, и то за бензин у износу од 330 хиљада 

динара и за дизел гориво у износу од 5.568 хиљада динара. 

Општинска управа и „УБ Петрол“ д.о.о. Уб су, у поступку јавне набавке горива  у 

паријама,  закључили за Партију 1 Уговор о набавци горива за потребе службених возила 

број 331-1 од 9.2.2021. године, за куповину горива евро дизел, на уговорену цену од 1.259 

хиљада динара и за Партију 2 Уговор  Набавка горива за одржавање путева у зимском 

периоду  од 19.4.2021. године, на цену од 796 хиљада динара. 

Општинска управа и месне заједнице у којима је била ванредна ситуација због 

снежних падавина, закључивале су Споразуме, којима становници месних заједница 

ангажују механизацију и људство, а Општина додељује по пет литара дизел горива за 

сваки очишћени километар локалног пута. Након завршетка ванредне ситуације, 

Општинска управа је платила Рачун број 21НВ-1137 од 14.5.2021. године од „УБ Петрол“  

у износу од 491 хиљаде динара, за преузетих 3.120 литара дизела, за чишћење снега у 

зимском периоду у МЗ Акмачићи. 

Синтетички конто 426900 – Материјали за посебне намене. Исказани су расходи 

у износу од 6.701 хиљада динара, од чега 2.803 хиљаде динара из буџета Републике, 3.058 

хиљада динара из буџета Општине, 240 хиљада динара из донација и помоћи  и 600 

хиљада динара из осталих извора финансирања.  

За алат и инвентар извршени су расходи у износу од 935 хиљада динара, по Уговору 

са Министарством за заштиту животне средине о суфинансирању реализације пројекта 

превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2021. години, којим је уговорено 

да Министарство финансира износ од 1.600 хиљада динара и Општина износ од 461 
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хиљаде динара. За реализацију уговора, општина Нова Варош и „Новаковић 3-М“ д.о.о. 

Инђија су закључили Уговор о набавци и испоруци контејнера за комунални отпад број 

400-176 од 5.10.2021. године, вредности 755 хиљада динара, за набавку 11 металних 

контејнера. Општинска управа је платила набавку наведене опреме по испостављеном 

рачуну на износ од 755 хиљада динара, и погрешно евидентирала на групи 426000 – 

Материјал, уместо на групи 512000 – Машине и опрема. 

За остали материјал за посебне намене Општина је извршила расходе у износу од 

4.539 хиљада, између осталог: у износу од 2.412 хиљада динара за набавку и испоруку 

табли са кућним бројем, називом улица и поцинкованих стубова за постављање табли,  у 

износу од 350 хиљада динара за набавку и испорука дробљеног каменог агрегата односно 

ризле за одржавање путева у осам месних заједница у току зимског периода и у износу 

од 409 хиљада динара за набавку конструкције за качење Новогодишњих украса на 

стубове уличне расвете.   
  

 

Откривена неправилност: Општинска управа је неправилно планирала, извршила, 

евидентирала и исказала издатке за набавку 11 металних контејнера у износу од 755 

хиљада динара на групи конта 426000 – Материјал, уместо на групи конта  512000 – 

Машине и опрема. Наведено није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему, 

чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 15. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Истовремено је у 

истом износу, мање исказано стање на синтетичким контима 011200 - Опрема и 

311100 – Нефинансијска имовина у сталним средствима. 
 

Ризик: Уколико се настави са планирањем и евидентирањем издатака на погрешним 

економским класификацијама, постоји ризик од отуђења имовине и нетачног 

извештавања. 
 

Препорука број 13: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да 

издатке планирају, извршавају, евидентирају и исказују у складу са прописаном 

економском класификацијом. 

 

2) Туристичка организација „Златар“ 

На овој групи конта исказан је расход у износу од 15.993 хиљаде динара, од чега из 

буџета Републике у 24 хиљаде динара, из буџета Општине 348 хиљада динара и из 

осталих извора 15.621 хиљада динара. Расходи су исказани за административни 

материјал у износу од 239 хиљада динара, материјале за образовање и усавршавање 

запослених у износу од десет хиљада динара, материјал за саобраћај у износу од 250 

хиљада динара, материјал за одржавање хигијене и угоститељство у износу од 14.066 

хиљада динара и за материјал за посебне намене у износ од 1.428 хиљада динара. 

Синтетички конто 426400 – Материјали за саобраћај. Исказани су расходи у 

износу од 250  хиљада динара, од чега 100 хиљада динара из буџета Општине и 150 

хиљада динара из осталих извора финансирања, за дизел гориво. Туристичка 

организација је за набавку горива за службена возила вршила плаћање по авансним 

рачунима, што је неправилно евидентирала н при чему уплате и по потреби преузимала 

гориво.  

Синтетички конто 426800 – Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство. Исказани су расходи у износу од 14.066 хиљада динара из сопствених 

извора финансирања, и то износ од 653 хиљаде динара за хемијска средства за чишћење, 

износ од 601 хиљаде динара за остали материјал за одржавање хигијене, износ од 2.189 
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хиљада динара за храну, износ од 925 хиљада динара за пиће,  износ од 9.698 хиљада 

динара за намирнице за припремање хране. 

Туристичка организација је из сопствених прихода вршила набавке намирница за 

припремање хране за пружање угоститељских услуга у Хотелу „Панорама“, од „METRO 

Cash&Carry Srbija“ Дистрибутивни центар Крагујевац и плаћала по испостављеним 

рачунима.  

Синтетички конто 426900 – Материјали за посебне намене. Исказани су расходи 

у износу од 1.428 хиљада динара, од чега 24 хиљаде динара од Републике, 84 хиљаде 

динара из буџета Општине  и 1.320 хиљада динара из осталих извора финансирања. 

Расходи су извршени  у износу од 611 хиљада динара за потрошни материјал, 74 хиљаде 

динара за резервне делове, 630 хиљада динара за алат и инвентар и 112 хиљада динара за 

остали материјали за посебне намене. Извршени су расходи за алат и инвентар у укупном 

износу од 630 хиљада динара, од чега за набавку опреме за зип лајн (кацига, појас, гуртна, 

карабињери) у износу од 258 хиљада динара, по испостављеном рачуну. 

Туристичка организација „Златар“ није успоставила адекватан систем интерних 

контрола јер у својим пословним књигама није евидентирала плаћање по авансним 

рачунима за набавку горива на групи конта 123000 – Краткорочни пласмани, што није у 

складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 11. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
 

3) ПУ „Паша и Наташа“ 

На овој групи конта исказан је расход у износу од 4.440 хиљада динара, од чега из 

буџета Републике  3.504 хиљаде динара и из буџета Општине 936 хиљада динара. 

Расходи су извршени за административни материјал у износу од 202 хиљаде динара, 

материјале за образовање и усавршавање запослених у износу од 22 хиљаде динара, 

материјал за саобраћај у износу од 60 хиљада динара, материјали за образовање, културу 

и спорт у износу од 235 хиљада динара, материјал за одржавање хигијене и 

угоститељство у износу од 3.816 хиљада динара и за материјал за посебне намене у износ 

од 105 хиљада динара. 

Синтетички конто 426600 – Материјали за образовање, културу и спорт. 

Исказани су расходи у износу од 235 хиљада динара, од чега 99 хиљада динара из буџета 

Републике и 136 хиљада динара из буџета Општине,  за материјал за образовање. 

Закључком Министарства Просвете, науке и технолошког развоја број 401-

9560/2021 од 21.10.2021. године  додељена су средства ПУ „Паша и Наташа“ Нова Варош 

у износу од 99 хиљада динара за набавку дидактичког средства „Пчелица“. Плаћање је 

извршено по испостављеном рачуну на износ од 99 хиљада динара.  

Синтетички конто 426800 – Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство. Исказани су расходи у износу од 3.816 хиљада динара, од чега 3.405 

хиљада динара из буџета Републике и 411 хиљада динара из буџета Општине, и то: 641 

хиљада динара за остали материјал за одржавање хигијене и 3.175 хиљада динара за 

намирнице за припремање хране. 

ПУ „Паша и Наташа“ је за набавку намирница за кухињу спровела поступак јавне 

набавке мале вредности, у четири партије. За Партију 4 - Намирнице за припремање 

хране је закључила Уговор о испоруци хране са ПТП „Авдић“ Нова Варош, у износу од 

567 хиљада динара. Плаћање је вршено по испостављеним рачунима.      

На основу ревизије узорковане документације, на субаналитичким контима у 

оквиру групе 426000 – Материјал, нису утврђене материјално значајне неправилности, 

приликом евидентирања ових расхода. 
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2.2.1.3.9.  Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 

група 451000 
 

Група конта 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама садржи синтетичка конта текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама и капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама. 
 

Табела број 16: Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                         (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Општинска управа 38.350 46.349 45.291 45.291 98 100 

Укупно Општина - група 451000 38.350 46.349 45.291 45.291 98 100 
 

На овој групи конта исказан је расход у износу од 45.291 хиљаде динара, од чега 

износ од 35.499 хиљада динара из буџета Републике и износ од 9.792 хиљаде динара из 

буџета Општине.  
 

1) Општинска управа 

Исказан је расходи од 45.291 хиљаде динара, од чега  за текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 9.792 хиљаде динара и 

капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу 

од 35.499 хиљада динара.  

Синтетички конто 451100 – Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама. Исказани су расходи у износу од 9.792  хиљаде динара 

буџета и то у износу од  8.117 хиљада динара текуће субвенције за пољопривреду и у 

износу од 1.675 хиљада динара текуће субвенције осталим јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама. 
 

Субвенције пољопривреди 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је донело Решење о 

давању претходне сагласности на Програм подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја општине Нова Варош за 2021. годину број 320-00-

02484/2121-09 од 25.3.2021. године и Решење о давању претходне сагласности на 

Предлог промене Програма број 320-00-04956/2121-09 од 25.3.2021. године. Општина 

Нова Варош је у буџету планирала  средстава за реализацију Програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине у укупном 

износу од 9.400 хиљада динара,  од чега, за: директна плаћања 2.000 хиљада динара, за 

кредитну подршку 500 хиљада динара, за подстицаје мерама руралног развоја 6.500 

хиљада динара и за посебне подстицаје 400 хиљада динара. 

Општина је расписала Конкурс за доделу подстицајних средстава за инвестиције у 

физичку имовину пољопривредних газдинства за 2021. годину број 320-27/2021-08 од 

14.10.2021. године. Након доношења предлога од стране Комисије, Општинско веће је 

донело Закључак број 173/10/2021-03 од 30.11.2021. године, којим је усвојена коначна 

ранг листа корисника субвенција и са којима је председник општине закључио уговоре о 

субвенционисању пољопривредних газдинстава. 

Општина Нова Варош и Регионална санитарна депонија „Бањица“ су закључили 

Уговор о субвенцијама број 400-1/37/2021-01 од 13.1.2021. године, којим је утврђен 

износ субвенција за 2021. годину у износу од 1.000 хиљада динара, за финансирање 
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редовног рада Регионалне депоније. Општина је извршила пренос средстава у износу од 

281 хиљаде динара по основу захтева за субвенције за мај и новембар 2021. године, које 

је поднела Регионална депонија, за плату, трошкове телефона, накнаде члановима 

скупштине, услуга репрезентације и трошкова службених путовања, у укупном износу 

од 132 хиљаде динара за мај и у укупном износу од 149 хиљада динара за новембар месец 

2021. године.   

Општина Нова Варош и РРА „Златибор“ д.о.о. Ужице су закључиле Анекс Уговора 

о годишњој чланарини број 400-9 од 27.1.2021. године, којим је утврђено да је износ 

годишње чланарине 600 хиљада динара и да ће Општина чланарину платити у две 

полугодишње рате, у току 2021. године. Општина је по испостављеним захтевима за 

уплату извршила прву уплату 25.2.2021. године и другу уплату дана 14.7.2021. године.   

Синтетички конто 451200 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама. Исказани су расходи у износу од 35.499  хиљада динара 

из буџета Републике, за капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама. 
 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима 

Општина Нова Варош је закључила са  Министарством за заштиту животне средине 

Уговор о преносу финансијских средстава општини Нова Варош ради финансирања 

пројекта „Прва фаза изградње трансфер станице“ број 504-8/2021 од 1.3.2021. године. 

Уговорено је да Министарство за заштиту животне средине пренесе Општини средства 

у износу од 27.500 хиљада динара. Општина као корисник је у обавези да одреди 

Регионалну санитарну депонију „Бањица“ д.о.о. Нова Варош да у име и  за рачун 

Општине спроведе активности у циљу реализације пројекта и да примљена средства од 

Министарства пренесе Регионалној санитарној депонији ради реализације пројекта. 

Пренета средства у уговореном износу Општинска управа евидентирала је на групи 

конта 451200 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама. 

Анексом Уговора о преносу финансијских средстава општини Нова Варош ради 

финансирања пројекта „Прва фаза изградње трансфер станице“ број 501-18/2021-09 од 

9.9.2021. године, Министарство је доделило износ од укупно 7.999 хиљада динара ради 

финансирања набавке камиона  за одвоз отпада од трансфер станице до депоније 

„Дубоко“ у Ужицу. По уплати од Министарства, Општина Нова Варош је извршила 

пренос средстава Регионалној депонији. 

Општинска управа није успоставила адекватан систем интерних контрола јер у 

пословним књигама није евидентирала обавезе по основу субвенција Регионалној 

санитарној депонији „Бањица“ и по основу годишње чланарине Регионалној развојној 

агенцији „Златибор“ Ужице, на групи конта 245000 - Обавезе по основу субвенција, што 

није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12. Правилника 

о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 

2.2.1.3.10. Субвенције приватним предузећима, група 454000 
 

Група конта 454000 – Субвенције приватним предузећима садржи синтетичка 

конта текуће субвенције приватним предузећима и капиталне субвенције приватним  

предузећима. 
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Табела број 17: Субвенције приватним предузећима                                                                        (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Општинска управа 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 

Укупно Општина - група 454000 4.800 4.800 4.800 4.800 100 100 
 

На овој групи конта исказан је расход у износу од 4.800 хиљада динара из буџета 

Општине. 
 

1) Општинска управа 

Исказан је расход у износу од 4.800 хиљада динара за текуће субвенције приватним 

предузећима. 

Синтетички конто 454100 - Текуће субвенције приватним предузећима. Општина 

Нова Варош приликом расподеле средстава за суфинансирање пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања примењује одредбе Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања32. 

Председник општине је донео расписао Конкурс за суфинансирање  пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова 

Варош у 2021. години број 653-2/1/2021-01 од 5.3.2021. године. Комисија је сачинила 

Предлог расподеле средстава број 653-2/9/2021-01 од 20.5.2021. године за финансирање 

девет пројеката у укупној вредности од 4.800 хиљада динара. Председник општине је 

донео Решење о расподели средстава број 653-2/10/2021-01 од 25.5.2021. године. По овим 

пројектима на основу закључених уговора о суфинансирању пројеката у области јавног 

информисања за 2021. годину укупно је пренето 4.800 хиљада динара носиоцима 

пројеката. 

Општина Нова Варош и ПП „Медиа“ Пријепоље су закључили Уговор о 

суфинансирању пројеката у области јавног информисања за 2021. годину број 65-

1/2/2021-01 од 4.6.2021. године, којим је  кориснику додељен износ од 400 хиљада динара 

за суфинансирање пројекта „Производња здраве хране у нововарошком крају“. Општина 

је извршила пренос средстава кориснику у четири рате, у укупном износу од 400 хиљада 

динара. ПП „Медиа“ Пријепоље је дана 8.1.2022. године поднела финансијски и 

наративни извештај о трошењу средстава по пројекту. 

Општина Нова Варош и „Предузеће ТВ-5“ д.о.о. Ужице су закључили Уговор о 

суфинансирању пројеката у области јавног информисања за 2021. годину број 65-

1/7/2021-01 од 14.6.2021. године, којим је  кориснику додељен износ од 600 хиљада 

динара за суфинансирање пројекта „Спорт, туризам, екологија - развојна шанаса 

Општине Нова Варош“. Општина је извршила пренос средстава кориснику у три рате, у 

укупном износу од 600 хиљада динара.  „Предузеће ТВ-5“ д.о.о. Ужице је дана 12.1.2022. 

године поднело финансијски и наративни извештај о трошењу средстава по пројекту. 

У току 2021. године Општина је извршила пренос средстава по уговорима о 

суфинансирању пројеката у области јавног информисања свим корисницима, у укупном 

износу 4.800 хиљада динара.  

Општинска управа није успоставила адекватан систем интерних контрола јер у 

пословним књигама није евидентирала обавезе по основу субвенција по уговорима о 

суфинансирању пројекта у области јавног информисања за 2021. годину на групи конта 

245000 - Обавезе по основу субвенција, што није у складу са чланом 9. Уредбе о 

                                                 
32 “Службени Гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17  
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буџетском рачуноводству и чланом 12. Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 

2.2.1.3.11. Трансфери осталим нивоима власти, група 463000 
 

Група 463000 - Трансфери осталим нивоима власти садржи синтетичка конта: 

текући трансфери осталим нивоима власти и капитални трансфери осталим нивоима 

власти. 
 

Табела број 18: Трансфери осталим нивоима власти                                                                           (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Општинска управа 93.252 94.162 76.228 73.618 78 97 

Укупно Општина - група 463000 93.252 94.162 76.228 73.618 78 97 
 

Исказан је расход у износу од 76.228 хиљада динара из средстава буџета Општине. 
  

1) Општинска управа 

Исказан је расход у износу од 76.228 хиљада динара, од чега 71.236 хиљада динара 

за текуће трансфере осталим нивоима власти и 4.992 хиљаде динара за  капиталне 

трансфере осталим нивоима власти. 

Синтетички конто 463100 - Текући трансфери осталим нивоима власти. 

Исказани су расходи у износу од 71.236 хиљада динара за текуће трансфере нивоу 

општина, од чега износ од 14.124 хиљаде динара за Центар за социјални рад, износ од 

38.722 хиљаде динара за основно образовање, износ од 18.074 хиљаде динара за средње 

образовање и износ од 317 хиљада динара за друге трансфере. 

Права и услуге социјалне заштите су утврђена доношењем Одлике о правима и 

услугама социјалне заштите које обезбеђује Општина Нова Варош број 06-6/24/2014-02 

од 2.4.2014. године и Одлуком о допуни Одлуке број 06-91/3/2019-02 од 15.11.2019. 

године. За финансирање услуга социјалне заштите, Општина Нова Варош је извршила 

пренос средстава Центру за социјални рад средства у укупном износу од 14.124 хиљаде 

динара, од чега износ од 1.370 хиљада динара за расходе за запослене, износ од 552 

хиљаде динара за сталне трошкове, износ од 2.616 хиљада динара за накнаде из буџета 

за децу и породицу, износ од 9.447 хиљада динара за једнократне помоћи и износ од 139 

хиљада динара за опрему. 

Општина Нова Варош на својој територији има једну средњу школу, којој је за 

текуће трансфере извршила пренос средства у износу од 18.074 хиљаде динара, од чега: 

за расходе за запослене износ од 804 хиљаде динара, за сталне трошкове износ од 12.461 

хиљаде динара, за трошкове путовања износ од 631 хиљаде динара, за услуге по уговору 

и специјализоване услуге износ од 2.856 хиљада динара, за текуће  одржавање износ од 

323 хиљаде динара, за материјал 606 хиљада динара, за социјалну заштиту износ од 153 

хиљаде динара и за опрему за образовање 239 хиљада динара. 

Општина је за потребе финансирања основног образовања за шест основних школа 

извршила текуће трансфере у укупном износу до 38.722 хиљаде динара, од чега расходе 

за запослене износ од 10.590 хиљада динара, за сталне трошкове износ од 11.353 хиљаде 

динара, за трошкове путовања износ од 9.481 хиљаде динара, за услуге по уговору и 

специјализоване услуге износ од 925 хиљада динара, за текуће  одржавање износ од 3.306 

хиљада динара, за материјал износ од 2.733 хиљаде динара, за социјалну заштиту износ 

од 154 хиљаде динара, обавезне таксе износ од 13 хиљада динара  и за опрему за 

образовање 164 хиљаде динара. 
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Синтетички конто 463200 - Капитални трансфери осталим нивоима власти. 

Исказани су расходи у износу од 4.992 хиљаде динара за капиталне трансфере нивоу 

општина, од чега у износу од 4.856 хиљада динара основим школама и износ од 135 

хиљада динара средњој школи. 

Општина Нова Варош је извршила упис права јавне својине на зградама основног 

образовања. Општинска управа је извршила пренос средстава основним школама за 

капитално одржавање, и то:  ОШ „Момир Пуцаревић“ Акмачићи у износу од 372 хиљаде 

динара за изведене радове на замени столарије и преправци грејних инсталација, ОШ 

„Кнезова Рашковића“ Божетић у износу од 960 хиљада динара за изведене радове на 

мокрог чвора за особље, ОШ „Добросав-Добрица Рајић“ Бистрица у износу од 370 

хиљада динара за испоруку и уградњу улазних врата, ОШ „Момир Пуцаревић“ Акмачићи 

у износу од 308 хиљада динара за реконструкцију учионица, ОШ „Гојко Друловић“ 

Радоиња у износу од 600 хиљада динара за замену столарије.  

Општинска управа није успоставила адекватан систем интерних контрола јер у 

пословним књигама није евидентирала обавезе за текуће трансфере осталим нивоима 

власти (Центру за социјални рад,  средњој школи и основним школама) на групи 243000 

- Обавезе по основу донација, дотација и трансфера, што није у складу са чланом 9. 

Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 
 

Откривена неправилност: Општинска управа је неправилно планирала, извршила, 

евидентирала и исказала капиталне издатке у укупном износу од  2.610 хиљада динара 

на групи конта 463000 – Трансфери осталим нивоима власти, уместо на групи конта  

511000 – Зграде и грађевинско објекти, за капитално одржавање објеката основних 

школа, што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему, чланом 9. Уредбе 

о буџетском рачуноводству и чланом 15.  Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Истовремено је у 

истом износу, мање исказано стање на синтетичким контима 011100 - Зграде и 

грађевински објекти и 311100 – Нефинансијска имовина у сталним средствима. 
 

Ризик: Уколико се настави са планирањем и евидентирањем издатака на погрешним 

економским класификацијама, постоји ризик од отуђења имовине и нетачног 

извештавања. 
 

Препорука број 14: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да 

издатке планирају, извршавају, евидентирају и исказују у складу са прописаном 

економском класификацијом. 

 

2.2.1.3.12. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања,          

група 464000 
 

Група конта 464000 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 

садржи синтетичка конта на којима се књиже текуће и капиталне дотације 

организацијама обавезног социјалног осигурања. 
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Табела број 19: Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                                       (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Општинска управа 18.000 18.500 18.380 18.380 99 100 

Укупно Општина - група 464000 18.000 18.500 18.380 18.380 99 100 
 

Исказани су расходи у износу од 18.380 хиљада динара из буџета Општине.. 
 

1) Општинска управа 

Исказани су расходи у износу од 18.380 хиљада динара за текуће дотације 

организацијама обавезног социјалног осигурања. 

Синтетички конто 464100 – Текуће дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања. Исказани су расходи у износу од 18.380 хиљада динара из буџета Општине, 

у износу од 5.980 хиљада динара за текуће дотације Републичком фонду за здравствено 

осигурање и у износу од 12.400 хиљада динара за текуће дотације Националној служби 

за запошљавање. 

Општина Нова Варош и Здравствени центар Ужице Дом здравља Нова Варош су 

закључивали кварталне Уговоре о регулисању међусобних права и обавеза, којим је 

утврђено да Општина обезбеђује средства у износу од по 2.000 хиљада динара, и то:  

Уговор број  401-1 од 12.1.2021. године за период 1.1. – 1.5.2021. године, број  510-5 од 

28.5.2021. године за период 1.5. – 1.9.2021. године и број  9302/21 од 4.9.2021. године за 

период 1.9. – 31.12.2021. године, на име ангажовања медицинског особља у Дому 

здравља Нова Варош.  По испостављеним захтевима за пренос средстава са прилозима, 

општина је извршила пренос средстава у укупном износу од 5.980 хиљада динара. 

Општина Нова Варош и Национална служба за запошљавање су закључили:  

-Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне 

политике запошљавања за 2021. годину број 3507-101-3/2021 од 19.7.2021. године, за 

суфинансирање јавних радова, са уговореним учешћем Општине у износу од 7.050 

хиљада динара, по ком основу су финансирана 47 лица кроз седам јавних радова, 

 -Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне 

политике запошљавања за 2021. годину број 3507-101-4/2021 од 19.7.2021. године, за 

суфинансирање стручне праксе, са уговореним учешћем Општине у износу од 3.500 

хиљада динара, по ком основу су закључена пет уговора за стручну праксу и 

финансирано 13 лица и  

-Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне 

политике запошљавања за 2021. годину број 3507-101-2/2021 од 19.7.2021. године, за 

суфинансирање јавних радова и самозапошљавања, са уговореним учешћем Општине у 

износу од 1.850 хиљада динара, по ком основу су финансирана четири лица за 

самозапошљавање и 18 лица по четири јавна рад. 

 У складу са уговорним обавезама, Општина је пренела Националној служби за 

запошљавање средства у укупном износу од 12.400 хиљада динара. 

Општинска управа није успоставила адекватан систем интерних контрола јер у 

пословним књигама није евидентирала обавезе за дотације  Дому здравља и Националној 

служби за запошљавање на групи конта 243000 - Обавезе по основу донација, дотација и 

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

12. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 

 

 



 

Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 

завршног рачуна буџета Општине Нова Варош за 2021. годину 

 

 

 81 

 

2.2.1.3.13. Остале дотације и трансфери, група 465000 
 

Група 465000 – Остале дотације и трансфери садржи синтетичка конта: остале 

текуће дотације и трансфери и остале капиталне дотације и трансфери. 
 

Табела број 20: Остале дотације и трансфери                                                                                     (у хиљадама  динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Општинска управа 1.700 1.700 1.409 1.409 83 100 

Укупно Општина - група 465000 1.700 1.700 1.409 1.409 83 100 
 

Исказани су расходи у износу од 1.409 хиљада динара из буџета Општине. 
 

1) Општинска управа  

Исказани су расходи у износу од 1.409 хиљада динара за остале текуће дотације и 

трансферe. 

Синтетички конто 465100 – Остале текуће дотације и трансфери. Исказани су 

расходи у износу од 1.409 хиљада динара из буџета Општине за остале текуће дотације 

и трансфери. 

Општина Нова Варош и Народни музеј Ужице су закључили Уговор о изради и 

отварању одељења Народног музеја Ужице у Новој Вароши број 280-2/2 од 25.9.2012. 

године, којим је утврђено да општина Нова Варош  уреди простор на својој територији и 

финансијски обезбеди рад овог дела Народног музеја Ужице, односно да ће финансирати 

сталне трошкове, трошкове пословања и плате за једног запосленог на неодређено време. 

Општинска управа није успоставила адекватан систем интерних контрола јер у 

својим пословним књигама није рачуноводствено евидентирала обавезе  по основу 

текућих трансфера Народном музеју Ужице, на групи 243000 – Обавезе по основу 

донација, дотација и трансфера, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 

 

2.2.1.3.14. Накнаде за социјалну заштиту из буџета, група 472000 
 

Група 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета садржи синтетичка конта 

на којима се књиже накнаде из буџета за случај болести и инвалидности, накнаде из 

буџета за породиљско одсуство, накнаде из буџета за децу и породицу, накнаде из буџета 

за случај незапослености, старосне и породичне пензије из буџета, накнаде из буџета у 

случају смрти, накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт, накнаде из 

буџета за становање и живот и остале накнаде из буџета.  
 

Табела број 21: Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                                   (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Председник општине 1.200 1.200 1.040 1.040 87 100 

2 Општинска управа 30.800 30.800 25.886 25.886 84 100 

Укупно корисници (1-2) 32.000 32.000 26.926 26.926 84 100 

Укупно Општина - група 472000 32.000 32.000 26.926 26.926 84 100 
 

Исказано је извршење у укупном износу од 26.926 хиљада динара, од чега у износу 

од 1.560 хиљада динара из буџета Републике и 25.366 хиљада динара из буџета Општине. 
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1) Председник општине 

Исказано је извршење у укупном износу од 1.040 хиљада динара из буџета 

Општине за накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт. 

Синтетички конто 472700 – Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и 

спорт. Исказани су расходи у износу од 1.040 хиљада динара из буџета Општине.  

Скупштина општине је донела Правилник о установљавању награда и других 

признања општине Нова Варош, број 06-71/6/2018-02 од 29.8.2018. године, Правилник о 

критеријумима за доделу новчаних награда студентима и ученицима са територије 

општине Нова Варош поводом дана општине број 06-71/7-2018-02 од 29.8.2018. године. 

Председник општине је донео Одлуку о висини новчане награде најуспешнијим 

студентима и ученицима поводом Дана општине 1.10.2021. године број 612-1-1/2021-01 

од 27.10.2021. године. Комисија за доделу новчаних награда је донела Одлуку о додели 

награда  најуспешнијим ученицима и студентима  број 612-1/2021-08 од 25.10.2021. 

године, по основу чега да су извршени расходи у износу од 240 хиљада динара за награде 

за ученике и у износу од 800 хиљада динара за награде за студенте. 

Општина Нова Варош није успоставила адекватан систем интерних контрола  

јер обавезе по основу доделе награда најуспешнијим ученицима и студентима нису 

евидентиране на групи конта 244000 - Обавезе за социјално осигурање, што није у складу 

са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
 

2) Општинска управа 

Исказани су расходи у укупном износу од 25.886 хиљада динара, од чега 1.560 

хиљада динара из буџета Републике и 24.326 хиљада динара из буџета Општине. Расходи 

су извршени за накнаде из буџета за породиљско одсуство у износу од 5.853 хиљаде 

динара, накнаде из буџета за децу и породицу у износу од 16.700 хиљада динара и 

накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт у износу од 3.333 хиљаде 

динара. 

Синтетички конто 472200 - Накнаде из буџета за породиљско одсуство. Исказани 

су расходи у износу од 5.853 хиљаде динара. 

 Скупштина општине је донела Правилник о месечној новчаној накнади за 

незапослене породиље, број 06-115/8/2017-02 од 16.11.2017. године и Одлуку број 06-

115/8-1/2017-02 од 16.11.20217. године којом је утврђен месечни износ од 12 хиљада 

динара за прворођено дете а за свако новорођено дете закључно са петорођеним дететом 

овај износ се увећава за три хиљаде динара. Право се остварује доношењем решења 

Одељења за послове управе, органа општине и друштвене делатности, након чега се 

врши месечна исплата месечних накнада, до навршене прве године дана детета. По овом 

основу су у току 2021. године исплаћене новчане накнаде у укупном износу од 5.853 

хиљаде динара. 

Синтетички конто 472300 - Накнаде из буџета за децу и породицу. Исказани су 

расходи у износу од 16.700 хиљада динара.  

Правилником о новчаној накнади за новорођенчад број 06-115/2017-02 од 

16.11.2017. године и Одлуком 06-115//7-1/2017-02 од 16.11.2017. године, утврђено је 

право на новчану накнаду за новорођенчад и услови, поступак и начин доделе средстава 

и износ за прво дете од 100 хиљада динара, за друго дете 200 хиљада  динара, за треће 

дете 300 хиљада динара, за четврто дете 400 хиљада динара и за пето и свако наредно 

дете 500 хиљада динара.  

Синтетички конто 472700 – Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и 

спорт. Исказани су расходи у износу од 3.333 хиљаде динара, од чега 1.560 хиљада 
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динара из буџета Републике и 1.773 хиљаде динара из буџета Општине. Расходи су 

извршени за превоз ученика у износу од 121 хиљаде динара и остале накнаде за 

образовање у износу од 3.212 хиљада динара, од чега износ од 1.560 хиљада динара 

средствима од Републике. 

Одлуком о правима и услугама социјалне заштите које обезбеђује општина Нова 

Варош број 06-6/24/2014-02 од 2.4.2014. године и Одлуком о допуни Одлуке о правима 

и услугама социјалне заштите које обезбеђује Општина Нова Варош број 06-91/3/2019-

02 од 15.11.2019. године, утврђена је између осталог активност – Лични пратилац детета.   

У циљу пружања услуге лични пратилац детета, Општина Нова Варош  и Удружење деце 

са сметњама у развоју и њихових родитеља  из Бајине Баште закључили су Уговор о 

набавци услуге личног пратиоца детета са посебним потребама број 56-2 од 26.1.2021. 

године, на износ од 3.499 хиљада динара на период од 11 месеци. У току 2021. године 

испостављени су и плаћени рачуни за 11 месеци у укупном износу од 3.212 хиљада 

динара. 

На основу ревизије узорковане документације, на субаналитичким контима у 

оквиру групе 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, нису утврђене 

материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода. 

 

2.2.1.3.15. Дотације невладиним организацијама, група 481000 
 

Група 481000 – Дотације невладиним организацијама садржи синтетичка конта, и 

то: дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима и дотације 

осталим непрофитним институцијама. 
 

Табела број 22: Дотације невладиним организацијама                                                                         (у хиљадама динара) 

Р. 

Бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Општинска управа 32.350 32.350 30.850 30.850 95 100 

Укупно Општина – група 481000 32.750 32.750 31.226 31.226 95 100 
 

На овој групи су исказани расходи у износу од 31.226 хиљада динара, из буџета 

Општине. 
 

1) Општинска  управа 

Исказани расходи у износу од 30.850 хиљада динара, од чега 2.289 хиљада динара 

за дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима и 28.561 

хиљаде динара за дотације осталим непрофитним институцијама. 

Синтетички конто 481100 – Дотације непрофитним организацијама које пружају 

помоћ домаћинствима.   На овом конту исказани су издаци у износу од  2.289 хиљада 

динара из средстава буџета Општине, за дотације Црвеном крсту Србије. 

Општина Нова Варош и Црвени крст Нова Варош су закључили Уговор о 

финансирању текућих издатака за 2021. годину број 400-1 од 22.2.2021. године, у 

годишњем  износу дотација од Општине у износу од 2.500 хиљада динара. По основу 

достављених захтева и приложене документације, Општинска управа је извршила пренос 

средстава Црвеном крсту Нова Варош у укупном износу од 2.289 хиљада динара. 

Синтетички конто 481900 – Дотације осталим непрофитним институцијама. На 

овом конту исказани су издаци у износу од  28.561 хиљаде динара из средстава буџета 

Општине, од чега 21.778 хиљада динара за дотације спортским омладинским 

организацијама, 1.950 хиљада динара за дотације верским заједницама,  4.406 хиљада 

динара за дотације осталим удружењима грађана, 22 хиљаде динара за дотације 
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привредним коморама и 405 хиљада динара за дотације осталим непрофитним 

институцијама. 

Спорски савез Нова Варош је поднео годишње програме спортских организација, 

након чега је Општинско веће усвојило предлог Комисије за расподелу средстава, са 

утврђеним квотама за 16 спортских организација. Председник општине је са спортским 

организацијама и Спортским савезом закључио уговоре о реализацији годишњих 

програма на укупан износ од 21.000 хиљада динара и уговор о реализацији посебног 

програма са Спортским савезом на износ од 1.000 хиљада динара. Уговорима је утврђено 

да се одобрена средства исплаћују спортским ораганизацијама у три кварталне рате. У 

току 2021. године  су извршени укупни расходи од 21.778 хиљада динара, од чега за 

реализацију годишњих програма у износу од 20.778 хиљада динара и 1.000 хиљада 

динара за реализацију посебног програма, за које општинска управа у пословним 

књигама није евидентирала обавезе. 

Скупштина општине је донела Правилник о одобравању и финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Нова 

Варош број 06-111/12/2018-02 од 24.12.2018. године. Чланом 34. наведеног Правилника 

утврђено је да су носиоци програма обавезни да Општинском већу, на његов захтев као 

и у року од 15 по истеку сваког квартала у току реализације програма, доставе Извештај 

о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета Општине. 

Председник Општине може затражити да се уз периодични извештај достави целокупна 

документација везана за извршена плаћања. Носиоци програма достављали су 

периодичне извештаје Одељењу за финансије, буџет и послове локалне пореске 

администрације, уместо Општинском већу. Спортски савез донео је три измене 

финансијског плана, без поднетог писаног захтева Општинском већу за одобрење 

одступања, иако је чланом 40. наведеног Правилника утврђено да се измене у погледу 

одобрених средстава за реализацију програма могу извршити само на основу писаног 

захтева Општинском већу за одобрење одступања уз додатно објашњење. У 

периодичним извештајима Спортског савеза наведени су трошкови који престављају 

неоправдане трошкове према члану 13. Правилника.  

Општина Нова Варош је расписала Јавни позив  за финансирање/суфинансирање 

пројеката црквама и верским заједницама које делују на територији општине од 

30.4.2021. године. Средства су додељена за осам подносилаца пројеката, са којима је 

председник општине закључио уговоре о финансирању програма и пројеката, у укупном 

износу од 1.950 хиљада динара, колико је и реализовано. Корисници средстава су 

поднели завршне финансијске и наративне извештаје са прилозима. 

Општина Нова Варош је дана 19.5.2021. године  расписала Јавни конкурс  за доделу 

буџетских средстава за финансирање/суфинансирање програма и пројеката удружења 

грађана која делују у области социо-хуманитарног рада, пољопривреде, противпожарне 

заштите, културе и заштите животне средине на територији општине Нова Варош за 

2021. годину. На основу предлога Комисије, председник општине је донео Одлуку о 

додели средстава број 400-95/5/2021-08 од 19.7.2021. године, којом су додељена средства 

за 27 корисника у укупном износу додељених средстава од 5.204 хиљаде динара и 

закључио уговоре о финансирању пројеката. По овом основу пренето је укупно 4.406 

хиљада динара. 

Општинска управа није успоставила адекватан систем интерних контрола јер у 

пословним књигама није евидентирала обавезе по основу  по основу дотација Црвеном 

крсту Нова Варош, спортским организацијама, верским заједницама и црквама и осталим 

удружењима грађана, на групи конта 245000 – Обавезе за остале расходе, што није у 
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складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 

2.2.1.3.16. Новчане казне и пенали по решењу судова, група 483000 

 

Група 483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова, садржи синтетички 

конто на којем се књиже новчане казне и пенали по решењу судова. 
 

Табела број 23: Новчане казне и пенали по решењу судова                                                                   (у хиљадама динара) 

Р. 

Бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Општинска управа 200 200  0 430 215 - 

Укупно Општина - група 483000 350 360 102 532 148 522 
 

На овој групи конта евидентирани су и исказани расходи у износу од 102 хиљаде 

динара. 

 

2.2.1.3.17. 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 на којима се књиже накнаде штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа.  
 

Табела број 24: Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа         (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Општинска управа 4.500 4.500 4.014 3.584 80 89 

Укупно Општина - група 485000 4.540 4.540 4.053 3.623 80 89 
 

1) Општинска управа 

Синтетички конто 485100 - Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа. Исказани су расходи у износу од 4.014 хиљада динара из 

буџета Општине, за накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа. 

На основу Пресуде Основног суда у Пријепољу:  

- број П.бр.868/2018 од 27.10.2020. године, Општина Нова Варош је обавезана да 

плати на име накнаде материјалне штете од напада чопора паса луталица на стадо оваца 

износ од 203 хиљаде динара,  на име трошкова спора износ од 84 хиљаде динара и за 

законску затезну камату  износ од пет хиљада динара,  

- број 8П.бр.277/19од 3.9.2020. године, Општина Нова Варош је обавезана да плати 

на име накнаде материјалне штете због штете настале због пада на леду, износ од 368 

хиљада динара, за трошкове спора износ од 107 хиљада динара и за законску затезну 

камату  износ од 13 хиљада динара,  

- број 8П.бр.286/20 од 1.3.2021. године, Општина Нова Варош је обавезана да плати 

на име накнаде материјалне штете због штете настале због пада на леду, износ од 351 

хиљаде динара, за трошкове спора износ од 91 хиљаде динара и за законску затезну 

камату  износ од две хиљаде динара,  
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- број 8П.бр.345/19 од 27.5.2021. године, Општина Нова Варош је обавезана да 

плати на име накнаде материјалне штете због штете настале због пада на леду, износ од 

184 хиљаде динара и за трошкове спора износ од 108 хиљада динара и 

- на основу Записника о главној расправи и Судском поравнању П.бр.53/2021 од 

5.10.2021. године, Општина Нова Варош је обавезана да плати на име накнаде 

материјалне штете настале као последица напада паса луталица износ од 244 хиљаде 

динара и за трошкове спора износ од 20 хиљада динара. 

 Општинска управа није успоставила адекватан систем интерних контрола јер је 

неправилно  евидентирала обавезе за накнаду штете, трошкове спора и законску затезну 

камату по пресудама суда на групи 244000 – Обавезе за социјално осигурање уместо на 

групи 245000 - Обавезе за остале расходе, што није у складу са чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству и чланом 12. Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 
 

 

Откривена неправилност: Општинска управа је неправилно планирала, 

евидентирала и исказала расходе за законску затезну камату и трошкове спора по 

основу пресуда суда и судског поравнања,  у износу од  430 хиљада динара на групи 

конта 485000 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, 

уместо на групи конта  483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова, што није 

у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему, чланом 9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чланом 14. Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 
 

Ризик: Уколико се настави са планирањем и евидентирањем расхода на 

неодговарајућим економским класификацијама, постоји ризик да финансијски 

извештаји неће бити објективни и истинити. 
 

Препорука број 15: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да 

расходе за судске трошкове  и законску затезну камату планирају, евидентирају и 

исказују на одговарајућим контима групе 483000 – Новчане казне и пенали по решењу 

судова. 

 

2.2.1.4. Издаци за нефинансијску имовину 
 

Издаци за нефинансијску имовину садрже: основна средства, залихе, драгоцености, 

природну имовину и нефинансијску имовину која се финансира из средстава за 

реализацију националног инвестиционог плана. 

 
Дијаграм број 4: Структура исказаних издатака              (у хиљадама динара) 

510000 

Основна 
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2.2.1.4.1. Зграде и грађевински објекти, група 511000 
 

Група 511000 – Зграде и грађевински објекти обухвата синтетичка конта: куповина 

зграда и објеката, изградња зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката и 

пројектно планирање. 
 

Табела број 25: Зграде и грађевински објекти                                                                                        (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Општинска управа 289.968 291.018 155.463 134.324 46 86 

Укупно Општина - група 511000 295.968 297.018 160.743 139.604 47 87 
 

Исказано је извршење у износу од 160.743 хиљадe динара од чега 41.610 хиљада 

динара из буџета Републике, 20.932 хиљаде динара из буџета Општине и 98.201 хиљаде 

динара из осталих извора и то код: Општинске управе и Туристичке организације 

„Златар“. 
 

1) Општинска управа 

На буџетским позицијама овог корисника планирани су издаци у износу од 291.018 

хиљадa динара и исказано је извршење у износу од 155.463 хиљаде динара и то: 3.821 

хиљада динара за куповину зграда и објекта, 102.533 xиљаде динара за изградњу зграда 

и објеката и 22.857 хиљада динара за капитално одржавање зграда објеката и 35.208 

хиљада динара за пројектно планирање. 

 Синтетички конто 511100 – Куповина зграда и објеката. Исказани су издаци у 

износу од 3.821 хиљада динара из буџета Општине.  

Куповина фабричких хала (511127). На овом субаналитичком конту евидентирани 

су издаци у износу од 3.821 хиљада динара. 

Скупштина општине Нова Варош је на седници одржаној 20.06.2016. године донела 

Одлуку број 06-14/8/2016-02 о прибављању непокретности у јавну својину производне 

хале и помоћне зграде на катастарској парцели 490/1, КО Нова Варош. Председник 

општине је закључио Уговор о купопродаји са „Јубмес банком“ ад Београд, која је 

уписала хипотеку на предметним непокретностима. Купопродајна цена износи од 

382.500,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате). 

Општина Нова Варош се обавезала да изврши исплату купопродајне цене у шест 

годишњих рата. У 2021. години извршена је уплата шесте (последње)  рате у износу од 

32.500,00 евра, што у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате 

27.1.2021. године износи 3.821 хиљаде динара. Предметна непокретност евидентирана је 

у пословним књигама Општинске управе на синтетичком конту 011100 – Зграде и 

грађевински објекти. 

Синтетички конто 511200 – Изградња зграда и објеката. Исказани су издаци у 

износу од 102.553 хиљаде динара од чега: 31.610 хиљада динара из буџета Републике, 

11.072 хиљаде динара из буџета Општине и 59.851 хиљаде динара из осталих извора. 

Објекти за потребе образовања (511223). На овом субаналитичком конту 

евидентирани су издаци у износу од 12.610 хиљада динара за ПДВ по окончаној 

ситуацији. 

Општина Нова Варош је са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе 

Републике Србије закључила Уговор о правима и обавезама у реализацији пројекта 

санације и адаптације ОШ „Живко Љујић“ у Новој Вароши број 400-251/2018 од 

26.12.2018. године. У складу са Уговором, Канцеларија је вршила плаћања доспелих 
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ситуација директно извођачу радова, док су средства на име ПДВ-а пренета Општини 

Нова Варош у виду капиталног наменског трансфера од Републике. Износ плаћеног 

ПДВ-а евидентиран је у пословним књигама на синтетичким контима 015100 – 

Нефинансијска имовина у припреми и 311100 -  Нефинансијска имовина у сталним 

средствима. 

Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели (511231). На овом 

субаналитичком конту евидентирани су издаци у износу од 35.090 хиљада динара. 

По спроведеном поступку јавне набавке, Општина Нова Варош закључила је са 

извођачем „Сложна браћа Зоран и Неле“ д.о.о. огранак „Путеви Златар“ Нова Варош 

следеће уговоре: 

- Уговор о модернизацији некатегорисаних путева - I  фаза у МЗ Акмачићи крак 

Шаpoњићи број 344-257 од 30.11.2020. године, којим је уговорена вредност у износу од 

2.136 хиљада динара са ПДВ-ом  и Анекс уговора 344-257/1 од 24.5.2021. године, којим 

се наручилац обавезује да исплати извођачу вишак изведених радова у износу од 255 

хиљада динара са ПДВ-ом. Након сачињеног записника о примопредаји радова 

испостављена је окончана ситуација. По овом уговору укупно је плаћено 2.391 хиљада 

динара са ПДВ- ом по испостављеној привременој и окончаној ситуацији. 

- Уговор  о модернизацији некатегорисаних путева - I  фаза у МЗ Божетићи- крак 

Мариновићи број 344-254 од 30.11.2020. године, којим је уговорена вредност радова 

1.788 хиљада динара са ПДВ-ом и Анекс уговора 344-254/1 од 24.5.2021. године којим се 

наручилац обавезује да исплати извођачу вишак изведених радова у износу од 244 

хиљаде динара. Након сачињеног записника о примопредаји радова испостављена је 

окончана ситуација. По овом уговору укупно је плаћено 2.032 хиљадe динара са ПДВ- 

ом по испостављеној привременој и окончаној ситуацији 

- Уговор о модернизацији некатегорисаних путева - I  фаза у МЗ Божетићи - крак 

Рољевићи број 344-259 од 30.11.2020. године, којим је уговорена вредност радова 2.261 

хиљаде динара са ПДВ-ом и Анекс уговора 344-259/1 од 24.5.2021. године којим се 

наручилац обавезује да исплати извођачу вишак изведених радова у износу од 321 

хиљаде динара са ПДВ-ом. Након сачињеног записника о примопредаји радова 

испостављена је окончана ситуација. По овом уговору укупно је плаћено 2.582 хиљадe 

динара са ПДВ-ом по испостављеној привременој и окончаној ситуацији   

- Уговор о модернизацији некатегорисаних путева - I  фаза у МЗ Божетићи- крак 

Јеликићи број 344-252 од 30.11.2020. године, којим је уговорена вредност радова у 

износу од 2.264 хиљаде динара са ПДВ-ом и Анекс уговора 344-252/1 од 24.5.2021. 

године, којим се наручилац обавезује да исплати извођачу вишак изведених радова у 

износу од 257 хиљада динара са ПДВ-ом. Након сачињеног записника о примопредаји 

радова испостављена је окончана ситуација. По овом уговору укупно је плаћено 2.521 

хиљада динара са ПДВ-ом по испостављеној привременој и окончаној ситуацији. 

- Уговор о модернизацији некатегорисаних путева - I  фаза у МЗ Божетићи- крак 

Јелићи број 344-253 од 30.11.2020. године, којим је уговорена вредност радова у износу 

од 2.897 хиљада динара са ПДВ-ом и Анекс уговора 344-253/1 од 24.5.2021. године, којим 

се наручилац обавезује да исплати извођачу вишак изведених радова у износу од 431 

хиљаде динара са ПДВ-ом. Након сачињеног записника о примопредаји радова 

испостављена је окончана ситуација. По овом уговору укупно је плаћено 3.328 хиљада 

динара са ПДВ- ом по испостављеној привременој и окончаној ситуацији. 

- Уговор о модернизацији некатегорисаних путева - I  фаза у МЗ Акмачићи село 

Вилови - крак Поповићи број 344-255 од 30.11.2020. године. којим је уговорена вредност 

радова у износу од 1.518 хиљада динара са ПДВ-ом и Анекс уговора 344-255/1 од 



 

Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 

завршног рачуна буџета Општине Нова Варош за 2021. годину 

 

 

 89 

 

23.7.2021. године, којим се наручилац обавезује да исплати извођачу вишак изведених 

радова у износу од 225 хиљада динара са ПДВ-ом. Након сачињеног записника о 

примопредаји радова испостављена је окончана ситуација. По овом уговору укупно је 

плаћено 1.743 хиљаде динара са ПДВ-ом по испостављеној привременој и окончаној 

ситуацији 

- Уговор о модернизацији некатегорисаних путева - I фаза у Сјеништима - крак 

Селаковићи број 344-249 од 30.11.2020. године, којим је уговорена вредност 3.003 

хиљаде динара са ПДВ-ом и Анекс уговора 344-349/1 од 10. 6.2021. године, којим се 

наручилац обавезује да исплати извођачу вишак изведених радова у износу од 450 

хиљада динара са ПДВ-ом. Након сачињеног записника о примопредаји радова 

испостављена је окончана ситуација. По овом уговору укупно је плаћено 3.453 хиљаде 

динара са ПДВ-ом по испостављеној привременој и окончаној ситуацији. 

По свим горе наведеним уговорима Општинска управа исплатила је 16.307 хиљада 

динара са ПДВ-ом. Сва инвестициона улагања по наведеним уговорима евидентирана су 

у пословним књигама Општинске управе на синтетичком конту 011100 – Зграде и 

грађевински објекти и 311100 -  Нефинансијска имовина у сталним средствима. Обавезе 

према добављачима и обавезе за ПДВ исправно су евидентиране у пословним књигама. 

Чланом 9. наведених уговора број: 344-254; 344-259; 344-252; 344-253; 344-257; 

344-255 и 344-249 који су закључени 30.11.2020. године уговорено је финансијско 

обезбеђење. Општинска управа је преузела, али није књиговодствено евидентирала 

менице за отклањање грешака у гарантном року укупне вредности од 1.321 хиљаде 

динара, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 13. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. Услед тога, мање је исказана ванбилансна евиденција у наведеном износу.  

По спроведеном поступку јавне набавке, Општина Нова Варош закључила је са 

извођачем „Лабуд плус“ д.о.о. Пријепоље следеће уговоре: 

- Уговор о модернизацији некатегорисаних путева - I фаза у МЗ Акмачићи, 

Радијевићи број 344-235 од 26.10.2020. године. Уговорена вредност износи 2.275 хиљада 

динара са ПДВ-ом. По испостављеној првој привременој ситуацији Општина је платила 

1.869 хиљада динара са ПДВ-ом, колико је евидентирано и на синтетичким контима 

015100 – Нефинансијска имовина у припреми и 311100 - Нефинансијска имовина у 

сталним средствима. 

- Уговор о модернизацији некатегорисаних путева - I фаза у МЗ Бистрица - крак 

Рајићи број 344-236 од 26.10.2020. године. Уговорена вредност износи 1.761 хиљаду 

динара са ПДВ-ом, колико је и плаћено по  првој привременој и окончаној ситуацији и 

евидентирано на синтетичким контима 011100 – Зграде и грађевински објекти и 311100 

-  Нефинансијска имовина у сталним средствима.  

Чланом 9. Уговора број 344-236 од 26.10.2020. године, уговорено је финансијско 

обезбеђење. Општинска управа је преузела, али није књиговодствено евидентирала 

меницу за отклањање грешака у гарантном року у укупном износу од 147 хиљада динара, 

што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 13. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. Услед тога, мање је исказана ванбилансна евиденција у наведеном износу. 

По спроведеном поступку јавне набавке, Општина Нова Варош закључила је 

Уговор о изградњи дела улице Мајора Илића-II фаза број 344-242 од 24.11.2020. године 

са извођачем „ИБ Инжењеринг“ д.о.о. Нова Варош, којим је уговорена вредност 4.938 

хиљада динара са ПДВ-ом и Анекс број 344-242/1 од 18.6.2021. године, којим се 

наручилац обавезује да ће платити разлику у цени насталу услед поскупљења материјала 
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пре почетка извођења радова у укупном износу од 421 хиљаде динара са ПДВ-ом. По 

испостављеној првој привременој ситуацији Општина је исплатила 415 хиљада динара 

са обрачунатим ПДВ-ом, колико је евидентирано и на синтетичким контима 015100 – 

Нефинансијска имовина у припреми и 311100 - Нефинансијска имовина у сталним 

средствима. 

По спроведеном поступку јавне набавке, Општина Нова Варош закључила Уговор 

број 344-144 од 20.6.2020.године - Модернизација путева у приградским насељима у 

Новој Вароши са извођачем С.Г.Р.П „Два М“ Ужице, којим је уговорена вредност радова 

1.680 хиљада динара са ПДВ-ом и Анекс уговора број 344-144/1 од 10.6.2021. године, 

којим се наручилац обавезује да плати накнадне радове у износу од 120 хиљада динара 

са ПДВ-ом. Након сачињеног записника о примопредаји радова извођач је испоставио 

окончану ситуацију на износ од 1.500 хиљада динара. Општинска управа обрачунала је 

и платила ПДВ у износу од 300 хиљада динара. Укупан износ инвестиције од 1.800 

хиљада динара евидентиран је у пословним књигама Општинске управе на синтетичком 

конту 011100 – Зграде и грађевински објекти и 311100 - Нефинансијска имовина у 

сталним средствима. Обавезе према добављачима и обавезе за ПДВ исправно су 

евидентиране у пословним књигама. 

Чланом 9. Уговора број 344-144 од 20.6.2020.године, уговорено је финансијско 

обезбеђење. Општинска управа је преузела, али није књиговодствено евидентирала 

меницу за отклањање грешака у гарантном року у износу од 140 хиљада динара, што није 

у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 13. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Услед тога, 

мање је исказана ванбилансна евиденција у наведеном износу.  

Водовод (511241) На овом субаналитичком конту евидентирани су издаци у износу 

од 8.231 хиљаде динара. 

Општина Нова Варош закључила је са ЈП „3. септембар“ Нова Варош следеће 

уговоре: 

-  Уговор број 325-11 од 8.2.2021. године - Радови на изградњи водовода „Ћурчића 

врело“ - II фаза. Уговорена вредност је 2.426 хиљада динара без ПДВ -а, односно 2.911 

хиљада динара са ПДВ-ом. По првој привременој ситуацији и окончаној ситуацији 

плаћено је 2.911 хиљада динара са ПДВ-ом,  

- Уговор број 325-25 од 23.11.2021. године- Извођење радова на изградњи водовода 

„Ћурчића врело“  - III фаза Уговорена вредност је 4.997 хиљада динара без ПДВ -а, 

односно 5.996 хиљада динара са ПДВ-ом. По првој привременој ситуацији плаћено је 

3.420 хиљада динара са ПДВ-ом. 

- Уговор број 400-175 од 5.10.2021 године - Набавка и испорука водоводних цеви за 

изградњу водовода у МЗ Божетићи са продавцем „Аквапан Инжењеринг“ д.о.о  Вранићи. 

Уговорена вредност износи 1.901 хиљаду динара са ПДВ-ом колико је плаћено по 

испостављеном рачуну са отпремницом.  

Сва инвестициона улагања по наведеним уговорима односе се на изградњу 

водовода „Ћурчића врело“. Како је водовод још увек у фази изградње, у пословним 

књигама Општинске управе улагања су евидентирана на синтетичким контима 015100 – 

Нефинансијска имовина у припреми и 311100 -  Нефинансијска имовина у сталним 

средствима 

Канализација (511242). На овом субаналитичком конту евидентирани су издаци у 

износу од 10.753 хиљаде динара. 

Општина Нова Варош, Министарство привреде и ГР „Ровчанин Инжењеринг“, 

Пријепоље закључили су Уговор о извођењу радова број 400-138 од 30.7.2021. године. 
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Предмет уговора је изградња фекалне канализације у туристичкој зони Златар. Вредност 

уговора износи 41.365 хиљада динара без ПДВ-а, односно 49.638 динара са ПДВ-ом. 

Сходно члану 2. уговору Министарство се обавезује да отплати износ од 41.365 хиљада 

динара, а Општина Нова Варош да исплати износ од 8.273 хиљаде динара, који 

представља износ ПДВ-а на уговорену вредност. У 2021. години Општина је исплатила 

износ од 6.116 хиљада динара по овом основу колико је и евидентирала на 

субаналитичким контима 015100-– Нефинансијска имовина у припреми и 311100 - 

Нефинансијска имовина у сталним средствима. 

Отворени спортски и рекреациони објекти (511293) На овом субаналитичком 

конту евидентирани су издаци у износу од 16.584 хиљаде динара. 

По спроведеном поступку јавне набавке, Општина Нова Варош закључила је са 

извођачем ГР „Ровчанин Инжењеринг“, Пријепоље Уговор о јавној набавци-Изградња 

фудбалског терена за висинске припреме спортиста на планини Златар II фаза број 351-

87 од 16.4.2021. године. Уговорена вредност је 11.158 хиљада динара са ПДВ-ом. По 

испостављеним привременим и окончаној ситуацији, након сачињеног записника о 

примопредаји радова, по овом уговору укупно је плаћено 11.139 хиљада динара. Укупан 

износ инвестиције евидентиран је у пословним књигама Општинске управе на 

синтетичком конту 011100 – Зграде и грађевински објекти и 311100 - Нефинансијска 

имовина у сталним средствима.  

Чланом 9. Уговора број 351-87 од 16.4.2021. године уговорено је финансијско 

обезбеђење. Општинска управа је преузела, али није књиговодствено евидентирала 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року од 930 хиљада динара, што 

није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 13. Правилника 

о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Услед 

тога, мање је исказана ванбилансна евиденција у наведеном износу.  

Бране (511244) На овом субаналитичком конту евидентирани су издаци у износу 

од 23.749 хиљада динара. 

Општина Нова Варош и Министарство заштите животне средине закључили су 

Уговор о суфинансирању реализације пројекта заштите и очувања вода као природних 

ресурса на реци Лим у 2021. години на територији општине Нова Варош број 325-6/2021-

01 од 12.4.2021. године. Укупна вредност пројекта је 23.750 хиљада динара. Учешће 

Министарства је 19.000 хиљада динара са ПДВ - ом, учешће Општине је 4.750 хиљада 

динара са ПДВ-ом. По спроведеном поступку јавне набавке Општина Нова Варош 

закључила је Уговор о набавци добара број 400-132 од 26.7.2021. године са „Avantech 

electronics“ д.о.о, Београд. Чланом 2. овог уговора добављач се обавезује да испоручи и 

угради плутајућу речну преграду за прикупљање амбалажног и осталог отпада на реци 

Лим по цени од 23.749 хиљада динара. Плаћање у наведеном износу извршено је на 

основу испостављеног рачуна-отпремнице и записника о примопредаји. Набављена 

опрема за заштиту животне средине евидентирана је синтетичком конту 011100 – Зграде 

и грађевински објекти, уместо на конту 011200 – Опрема.  

Чланом 7. Уговора број 400-132 од 26.7.2021. године утврђено је да добављач 

приликом потписивања записника о примопредаји достави две бланко менице у износу 

од 5% од вредности уговора без ПДВ а са роком важења пет дана дужим од истека 

гарантног рока  (гаранција на опрему износи 24 месеца). Општинска управа је преузела, 

али није књиговодствено евидентирала две бланко менице за отклањање грешака у 

гарантном року у износу од 1.979 хиљада динара, што није у складу са чланом 9. Уредбе 

о буџетском рачуноводству и чланом 13. Правилника о стандардном класификационом 
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оквиру и контном плану за буџетски систем. Услед тога, мање је исказана ванбилансна 

евиденција у наведеном износу. 

Синтетички конто 511300 - Капитално одржавање зграда и објеката. Исказани 

су издаци у износу од 22.857 хиљада динара од чега: 10.000 хиљада динара из буџета 

Републике, 4.857 хиљада динара из буџета Општине и 8.000 хиљада динара из осталих 

извора. 

Капитално одржавање установа културе (511394). На овом субаналитичком 

конту евидентирани су издаци у износу од 21.873 хиљаде динара. 

По спроведеном поступку јавне набавке, Општина Нова Варош и Привредно 

друштво „Декор инвест“ д.о.о. Прибој закључили су Уговор о јавној набавци број 350-7 

од 9.8.2021. године. Предмет уговора је извођење радова на санацији и адаптацији Дома 

културе. Уговорена вредност је 19.063 хиљаде динара са ПДВ- ом. Анексом уговора број 

1, наручилац се обавезује да исплати вишак радова у износу од 2.849 хиљада динара са 

ПДВ-ом. Сачињен је записник о примопредаји изведених радова и испостављена 

окончана ситуација дана 23.12.2021. године. По овом уговору, по испостављеним 

привременим и окончаној ситуацији укупно је плаћено 21.873 хиљаде динара са ПДВ-

ом. Укупан износ инвестиције евидентиран је у пословним књигама Општинске управе 

на синтетичком конту 011100 – Зграде и грађевински објекти и 311100 - Нефинансијска 

имовина у сталним средствима.  

Општинска управа није књиговодствено евидентирала две бланко менице и то: за 

добро извршење посла у износу од 1.588 хиљада динара и за отклањање грешака у 

гарантном року у износу од 913 хиљада динара по Уговору о јавној набавци број 350-7 

од 9.8.2021. године, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и 

чланом 13. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. Услед тога, мање је исказана ванбилансна евиденција у наведеном 

износу. 

Синтетички конто 511400 - Пројектно планирање. Исказани су издаци у износу 

од 26.252 хиљаде динара од чега 1.182  хиљада динара из буџета Општине и 25.070 

хиљада динара из осталих извора. 

Пројектна документација (511451). На овом субаналитичком конту евидентирани 

су издаци у износу од 24.902 хиљаде динара. 

Министарство животне средине и Општина Нова Варош закључили су Уговор о 

суфинансирању реализације пројекта „Израда пројектне документације за изградњу 

Регионалног центра за управљање отпадом-Бањица“ број 40-128/2019 од 18.7.2019. 

године. За реализацију пројекта обезбеђена су средства у износу од 29.300 хиљада 

динара, од чега од стране Министарства у износу од 23.400 хиљада динара са ПДВ-ом и 

од стране Општине у износу од 5.900 хиљада динара са ПДВ-ом. По спроведеном 

поступку јавне набавке Општина Нова Варош закључила је Уговор о пружању услуга 

број 400-183/2019 од 24.10.2019. године са „ILF Consulting Engineers“, Аустрија. Предмет 

уговора је припрема свих потребних докумената за аплицирање за националне и ЕУ 

фондове за грађевинске радове, испоруку и инсталирање опреме спремне за употребу за 

Регионалну депонију Бањица. Вредност уговора је 28.748 хиљада динара или 244.500,00 

евра. Општина Нова Варош је у 2020. години исплатила на име аванса по Уговору број 

400-183/2019 од 24.10.2019. године 57.600,00 евра, што у динарској противвредности 

износи 6.792 хиљаде динара. У коначном извештају који је председник Општине упутио 

Министарству животне средине, наведено је да добављач „ILF Consulting Engineers“, 

Аустрија, у марту 2021. године урадио и доставио пројекат по Уговору. Општина Нова 

Варош је 20.4.2021. године са рачуна извршења буџета пренела средства на девизни 
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рачун у износу од 22.042 хиљаде динара за куповину 189.600,00 евра, а дана 23.4.2021. 

године извршила плаћање преосталог уговореног износа од 189.600,00 евра по фактури 

final invoice 200400694 од 30.3.2021. године са девизног рачуна који се води код Управе 

за трезор. Набављена пројектна документација евидентирана је на синтетичким контима 

016100 – Нематеријална имовина и 311100 - Нефинансијска имовина у сталним 

средствима. 

 Општинска управа није успоставила адекватан систем интерних контрола јер: 

-Општинска управа евидентирала је набављену опрему за заштиту животне средине – 

плутајућу речну преграду за прикупљање амбалажног и осталог отпада на реци Лим на 

синтетичком конту 011100 – Зграде и грађевински објекти, уместо на конту 011200 – 

Опрема, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 10. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 

-Општинска управа није у пословним књигама на конту 121400 - Девизни рачун 

евидентирала промене на девизном рачуну број 840-06356830-32 (пренос средстава са 

рачуна извршења буџета на девизни рачун и исплату са девизног рачуна добављачу у 

иностранству по фактури final invoice 200400694 од 30.3.2021. године), што није у складу 

са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 11. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем 

-Општинска управа је обавезе према добављачу у иностранству у износу од 21.042 

хиљаде динара евидентирала у пословним књигама на конту 252100 - Добављачи у 

земљи, уместо на конту 252200 - Добављачи у иностранству, што није у складу са чланом 

9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  

 

Откривена неправилност: Неправилно су  планирани, евидентирани  и исказани 

издаци у износу од 23.749 хиљада динара за набавку добра - плутајућа речна преграда 

за прикупљање амбалажног и осталог отпада на реци Лим по рачуну - отпремници број 

212/21 од 29.10.2021.године на групи 511000 - Зграде и грађевински објекти, уместо на  

групи 512000 – Опрема, што  није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему, 

чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 15. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.   
 

Ризик: Уколико се настави са планирањем и евидентирањем издатака на погрешним 

економским класификацијама, постоји ризик да финансијски извештаји неће бити 

истинити и објективни. 
 

Препорука број 16: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да 

правилно планирају, евидентирају и исказују издатке за набавку опреме за заштиту 

животне средине. 

 

2.2.1.4.2. 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, 

опрему за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему. 
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Табела број 26: Машине и опрема                                                                                                            (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Општинска управа 17.186 17.186 14.977 39.481 230 264 

2 Туристичка организација 2.800 2.890 2.874 2.874 99 100 

Укупно корисници (1-2) 19.986 20.076 17.851 42.355 211 237 

Укупно Општина - група 512000 21.826 21.916 18.182 42.686 195 235 
 

Исказано је извршење у износу од 18.182 хиљадe динара од чега 6.440 хиљада 

динара из буџета Републике, 8.962 хиљаде динара из буџета Општине и 2.780 хиљада 

динара из осталих извора и то код: Општинске управе и Туристичке организације 

„Златар“. 
 

1) Општинска управа 

На буџетским позицијама овог корисника планирани су издаци у износу од 17.186 

хиљадa динара и исказано је извршење у износу од 14.977 хиљада динара и то: 3.995 

хиљада динара за опрему за саобраћај, 898 хиљада динара за административну опрему, 

9.120 хиљада динара за медицинску и лабораторијска опрема, 618 хиљада динара за 

опрему за јавну безбедност и 346 хиљада динара за опрему за производњу, моторна, 

непокретна и немоторна опрема. 

 Синтетички конто 512100 – Опрема за саобраћај. Исказани су издаци у износу 

3.995 хиљада динара из буџета Општине.  

Аутомобили (512111). На овом субаналитичком конту евидентирани су издаци у 

износу од 3.995 хиљада динара за набавку новог путничког возила за потребе Општине 

Нова Варош.  

По спроведеном поступку јавне набавке, Општина Нова Варош закључила је 

Уговор број 400-140/2021од 2.8.2021.године са „Ауто Чачак промет“ д.о.о. Чачак. 

Вредност уговора износи 3.995 хиљада динара са ПДВ-ом, колико је и плаћено по 

испостављеном рачуну и евидентирано у пословним књигама на синтетичком конту 

011200 – Опрема и 311100 -  Нефинансијска имовина у сталним средствима.  

Медицинска опрема (512511) На овом субаналитичком конту евидентирани су 

издаци у износу од 9.120 хиљада динара за набавку рендген апарата за Дом здравља Нова 

Варош.  

Општина Нова Варош и РС-Кабинет министра без портфеља задуженог за 

унапређење развоја недовољно развијених општина закључили су Уговор о 

суфинансирању програма подршке унапређења развоја изразито недовољно развијених 

општина број 400-98/202101 од 26.5.2021. године. Општини Нова Варош додељена су 

средства у износу од 6.440 хиљада динара за суфинансирање пројекта „Унапређење 

капацитета здравства Општине Нова Варош набавком дигиталног рендген апарата. 

Укупна вредност пројекта је 9.200 хиљада динара, од чега је учешће Општине 2.760 

хиљада динара. По спроведеном поступку јавне набавке Општина Нова Варош 

закључила је Уговор о набавци добара рендген апарата. Вредност уговора је 9.120 

хиљада динара са ПДВ -ом, колико је и плаћено по испостављеном рачуну. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у 

оквиру групе 512000 - Опрема нису утврђене материјално значајне неправилности, 

приликом евидентирања ових издатака. 
 

2) Туристичка организација „Златар“ 

У оквиру апропријација индиректног корисника буџетских средстава планирани су 

расходи за машине и опрему у износу од 2.890 хиљада динара, а извршени су у износу 
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од 2.874 хиљаде динара и то: (1) 2.582 хиљаде динара за опрему и саобраћај и (2) 292 

хиљаде динара за административну опрему.  

Синтетички конто 512100 – Опрема за саобраћај. Исказани су издаци у износу 

2.582 хиљаде динара из буџета Општине. 

Лизинг опреме за саобраћај (512141). На овом конту евидентиран је износ од 2.582 

хиљаде динара. Туристичко спортски центар „Златар“ (сада Туристичка организација 

„Златар“ закључила је уговор о финансијском лизингу број 133/2016 од 18.10.2016 

године са „Porsche Leasing scg“ д.o.o. Београд за држање и коришћење два мини буса, на 

период од пет година, Уговорена лизинг накнада по уговору износи 113.427,60 евра. 

Прималац лизинга се обавезао да лизинг накнаду исплати у 60 месечних рата у складу са 

плановима отплате, који су саставни делови уговора. По том основу, у 2021. години 

извршено је плаћање у износу од 2.582 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у 

оквиру групе 512000 - Опрема нису утврђене материјално значајне неправилности, 

приликом евидентирања ових издатака. 

 

2.2.1.4.3. Остале некретнине и опрема, група 513000 
 

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, 

опрему за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему. 
 

 

 

Табела број 27: Остале некретнине и опрема                                                                                        (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Општинска управа  0 0  0 1.370 - - 

Укупно Општина - група 513000 0 0 0 1.370 - - 
 

На групи 513000 – Остале некретнине и опрема нису евидентирани издаци. У 

поступку ревизије утврђено је да су код Општинске управе неправилно евидентирани 

издаци за изградњу и уређење стазе на Златару на групи 424000 – Специјализоване 

услуге у износу од 1.370 хиљада динара. 

 

2.2.1.4.4. Земљиште, група 541000 

Група 541000 – Земљиште садржи синтетичка конта  за набавку земљишта. 
 

Табела број 28: Земљиште                                                                                                                        (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Општинска управа 3.200 3.200 2.462 2.462 77 100 

Укупно Општина - група 541000 3.200 3.200 2.462 2.462 77 100 
 

Исказано је извршење у износу од 2.462 хиљаде динара код Општинске управе из 

буџета Општине за  набавку грађевинског земљишта. 

На основу Решења Општинске управе о експропријацији градског грађевинског 

земљишта број 465-29/2021-12 од 15.11.2021. године, Општинска управа сачинила је 

споразум о накнади са ранијим сувласницима, којим се обавезује да на име накнаде у 
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поступку експропријације исплати износ од 1.130 хиљада динара. Градско грађевинско 

земљиште прибављено експропријацијом евидентирано је у пословним књигама 

Општинске управе на синтетичким контима 014100 - Земљиште и 311100 -  

Нефинансијска имовина у сталним средствима.  

 На основу ревизије узорковане документације на субаналитичком конту у оквиру 

групе 541000- Земљиште нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом 

евидентирања ових расхода. 

 

2.2.1.5. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 
 

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине садржи категорије: 

отплата главнице и набавка финансијске имовине. 

 

2.2.1.5.1. Набавка домаће финансијске имовине, група 621000 
 

Група 621000 – Набавка домаће финансијске имовине садржи синтетичка конта на 

којима се књижи набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција, кредити осталим 

нивоима власти, кредити домаћим јавним финансијским институцијама, кредити 

домаћим пословним банкама, кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама, 

кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи, кредити невладиним 

организацијама у земљи, кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима и 

набавка домаћих акција и осталог капитала. 
 

Табела број 29: Набавка домаће финансијске имовине                                                                          (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
Индекс Индекс 

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

1 Општинска управа 10.000 10.000 10.000 10.000 100 100 

Укупно Општина - група 621000 10.000 10.000 10.000 10.000 100 100 
 

Исказани су издаци у износу од 10.000 хиљада динара из буџета Општине. 

Општине Нова, Прибој и Пријепоље су закључиле Споразум о суфинансирању 

изградње трансфер станице са рециклажним двориштем број 401-6 од 1.3.2021. године. 

По наведеном споразуму, Општина Нова Варош је дана 23.3.2021. године Регионалној 

санитарној депонији „Бањица“ д.о.о. Нова Варош уплатила средства у износу од 10.000 

хиљада динара и иста евидентирала у својим пословним књигама на субаналитичком 

конту 621911 – Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и 

институцијама, а да Скупштине општине Нова Варош није донела Одлуку о повећању 

основног капитала новчаним улогом једног од оснивача (Општине Нова Варош) 

Регионалне санитарне депоније  „Бањица“ д.о.о. Нова Варош за наведени износ. 

 

2.2.2. Биланс прихода и расхода 
 

У наредној табели исказани су подаци о оствареним текућим приходима и 

примањима од продаје нефинансијске имовине и текућим расходима и издацима за 

нефинансијску имовину у претходној и текућој години:  
 

Табела број 30:  Биланс прихода и расхода                                                                                              (у хиљадама динара)    

Број 

конта 
О П И С 

Претходна 

година 

Текућа 

година 

Налаз 

ревизије 
Разлика 

1 2 3 4 5 6 (5-4) 

700000 

+800000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
700.767 861.601 861.467 -134 

700000 Текући приходи 699.213 860.420 860.286 -134 
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711000 Порез на доходак, добитак и капиталне добитке 170.920 216.401 216.401 0 

713000 Порез на имовину 70.012 82.448 82.448 0 

714000 Порез на добра и услуге 107.343 118.187 118.187 0 

716000 Други порези 16.312 17.872 17.872 0 

731000 Донације од иностраних држава - 235 235 0 

732000 Донације и помоћи од међународних организација 99 383 383 0 

733000 Трансфери од других нивоа власти 269.348 349.574 349.574 0 

741000 Приходи од имовине 2.229 2.902 5.032 2.130 

742000 Приходи од продаје добара и услуга 47.455 57.595 55.465 -2.130 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 9.429 9.349 9.349 0 

744000 
Добровољни трансфери од физичких и правних  

лица 
- 127 127 0 

745000 Мешовити и неодређени приходи 6.012 5.270 4.909 -361 

772000 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 

претходне године 
54 77 304 227 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.554 1.181 1.181 0 

811000 Примања од продаје непокретности 681 273 273 0 

812000 Примања од продаје осталих основних средстава 1 -   0 

841000 Примања од продаје земљишта 872 908 908 0 

400000 

+500000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ  ИМОВИНУ 
670.013 741.607 736.872 0 

400000 Текући расходи 501.553 559.574 554.839 -4.735 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 93.329 95.496 95.496 0 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 15.538 15.900 15.900 0 

413000 Накнаде у  натури 551 165 165 0 

414000 Социјална давања запосленима 907 1.649 1.649 0 

415000 Накнаде трошкова за запослене 1.190 1.589 1.589 0 

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.106 687 687 0 

421000  Стални трошкови 52.074 61.448 58.328 -3.120 

422000 Трошкови путовања 859 1.825 1.825 0 

423000 Услуге по уговору 59.951 64.150 70.962 6.812 

424000 Специјализоване услуге 19.428 36.026 30.964 -5.062 

425000 Текуће поправке и одржавање 24.487 34.111 34.111 0 

426000 Материјал 25.979 36.838 36.083 -755 

441000 Отплате домаћих камата 167 134 134 0 

451000 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

орган. 
30.675 45.291 45.291 0 

454000 Субвенције приватним предузећима 12.666 4.800 4.800 0 

463000 Трансфери осталим нивоима власти 64.658 76.228 73.618 -2.610 

464000 
Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 
13.978 18.380 18.380 0 

465000 Остале дотације и трансфери 1.341 1.409 1.409 0 

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 29.619 26.926 26.926 0 

481000  Дотације невладиним организацијама 32.269 31.226 31.226 0 

482000  Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 716 961 961 0 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 126 102 532 430 

484000 

Накнаде штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних 

узрока 

170 180 180 0 

485000 
Накнаде штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа 
19.769 4.053 3.623 -430 

500000 Издаци за нефинансијску имовину 168.460 182.033 182.033 4.735 

511000  Зграде и грађевински објекти 162.106 160.743 139.604 -21.139 

512000 Машине и опрема 3.719 18.182 42.686 24.504 

513000 Остале некретнине и опрема 0 0 1.370 1.370 

515000 Нематеријална имовина 713 646 646 0 

541000  Земљиште 1.922 2.462 2.462 0 
 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА      

 Вишак прихода и примања-буџетски суфицит 30.754 119.994 119.860 -134 

 Кориговање вишка, односно мањка прихода и 

примања  
91.976 121.786 121.786 0 
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Део нераспоређеног вишка прихода и примања из 

ранијих година који је коришћен за покриће расхода 

и издатака текуће године 

91.956 513 513 0 

 

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих 

година коришћен за покриће расхода и издатака 

текуће године 

20  121.273 121.273 0 

 

Износ приватизационих примања и примања од 

отплате датих кредита коришћени за покриће 

расхода и издатака текуће године 

0 0 0 0 

 Покриће извршених издатака из текућих 

прихода и примања 
- 10.000 10.000 0 

 

Утрошена средства текућих прихода и примања од 

продаје нефинансијске имовине за набавку 

финансијске имовине 

- 10.000 10.000 0 

321121 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ  122.730 231.780 231.780 0 

 Део вишка прихода и примања наменских 

опредељен за наредну годину 
68.000 33.270 33.270 0 

 Нерасподељен део вишка прихода и примања за 

пренос у наредну годину 
69 139.554 139.554 0 

 

2.2.2.1. Приходи и примања 
 

Према презентованим подацима за 2021. годину, остварени су текући приходи у 

износу од 860.420 хиљада динара и примања од продаје нефинансијске имовине у износу 

од 1.181 хиљаде динара, што укупно износи 861.601 хиљада динара. У поређењу са 

претходном годином, у којој су текући приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине остварени у износу од 700.767 хиљада динара, утврђено увећање за 160.834 

хиљаде динара или за 23%. 
 

2.2.2.2. Расходи и издаци 
 

Према презентованим подацима за 2021. годину, извршени су текући расходи у 

износу од 559.574 хиљаде динара, издаци за нефинансијску имовину извршени су у 

износу од 182.033 хиљаде динара, што укупно износи 741.607 хиљада динара. У 

поређењу са претходном годином, у којој су текући расходи и издаци за нефинансијску 

имовину извршени у износу од 670.013 хиљада динара, утврђено је увећање за 71.594 

хиљаде динара или за 11%. 
 

2.2.2.3. Резултат пословања  
 

Општина Нова Варош је у 2021. години исказала буџетски суфицит у износу од 

119.994 хиљаде динара. Буџетски суфицит коригован је за: део нераспоређеног вишка 

прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака 

текуће године у износу од 513 хиљада динара, део пренетих неутрошених новчаних 

средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у 

износу од 121.273 хиљаде динара и за утрошена средства текућих прихода и примања од 

продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине, тако да је исказан 

вишак прихода и примања – суфицит у износу од 231.780 хиљада динара.  
 

Откривена неправилност: Општина Нова Варош је у Билансу прихода и расхода – 

Образац 2 исказала вишак прихода и примања - буџетски суфицит у износу од 119.994 

хиљаде динара, уместо у износу од 119.860 хиљада динара због неправилно 

евидентираних примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од 134 

хиљаде динара на контима текућих прихода. Истовремено, на ОП 2356 – Износ 

приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће 

расхода и издатака текуће године, није исказана корекција у износу од 134 хиљаде 
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динара. Наведено није у складу са чланом 7. Правилника о начину припреме, 

састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, 

корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских 

фондова. 
 

Ризик: Уколико се не утврди тачан буџетски суфицит и не изврши адекватно 

кориговање буџетског суфицита, јавља се ризик од неистинитог утврђивања 

резултата. 
 

Препорука број 17: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да у 

консолидованом Билансу прихода и расхода утврде и исказују тачан буџетски 

суфицит или буџетски дефицит и да изврше тачно кориговање вишка, односно мањка 

прихода и примања. 

  

2.2.3. Биланс стања 
 

Биланс стања - Образац 1 представља један од прописаних образаца из садржаја 

Завршног рачуна који су дефинисани чланом 3. Правилника о начину припреме, 

састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, 

корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских 

фондова. У Билансу стања су исказане билансне позиције које одражавају стање 

имовине, обавеза и капитала на дан 31.12. године за коју се саставља.  

Нисмо присуствовали попису имовине, потраживања и обавеза Општине Нова 

Варош са стањем на дан 31.12.2021. године. 

 

2.2.3.1. Попис имовине и обавеза 
 

Прописи који се примењују приликом пописа су: Уредба о буџетском 

рачуноводству, Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини, Правилник о 

начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава 

Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем33, као и 

интерни општи акти које доносе буџетски корисници.  

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 31.12.2020. године за коју врши 

попис. 
 

1) Општинска управа  

Општинско веће Општине Нова Варош донело je Правилник број 06-48/18/2016-03 

од 16.12.2016. године о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава и усклађивања књиговодственог са стварним стањем. 

Начелник Општинске управе је дана донео Одлуку о годишњем попису имовине и 

обавеза за 2021. годину број 404-1/1/2021-07 од 7.12.2021. године. 

Начелник Општинске управе је дана донео Решење о образовању комисија за попис за 

2021. годину број 404-1/1//2021-07-2 од 7.12.2021. године. 

Наведеним Решењем образоване су четири комисије за попис имовине и обавеза и то: 

1) Комисија за попис опреме и ситног инвентара; 

2) Комисија за попис грађевинских објеката; 

                                                 
33 „Службени гласник РС“, бр. 33/15 и 101/18 
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3) Комисија за попис благајне, обавеза и потраживања и 

4) Комисија за расход. 

Комисије за редовни попис имовине и обавеза донеле су планове рада и то: 

1) План рада Комисије за попис опреме и ситног инвентара без броја од 7.12.2021. 

године; 

2) План рада Комисије за попис грађевинских објеката без броја од 7.12.2021. 

године; 

3) План рада Комисије за попис благајне, обавеза и потраживања без броја од 

7.12.2021. године и 

4) План рада комисије за расход без броја од 7.12.2021. године. 

Комисије за попис имовине и обавеза сачиниле су извештаје и то: 

1) Извештај комисије о извршеном попису опреме и ситног инвентара без броја од 

20.01.2022. године; 

2) Извештај о извршеном попису грађевинских објеката без броја од 

20.01.2022.године 

3) Извештај комисије за годишњи попис благајне, обавеза и потраживања без броја 

и датума и 

4) Извештај комисије за расход без броја и датума. 

Начелник општинске управе општине Нова Варош донео је Одлуку број 404-

1/2/2021-07-2 од 31.1.2022. године о усвајању Извештаја о попису имовине и обавеза са 

стањем на дан 31.12.2021. године. 
 

Откривене неправилности: 

- Општинско веће Општине Нова Варош донело је Правилник број 06-48/18/2016-03 

од 16.12.2016. године о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза 

корисника буџетских средстава и усклађивања књиговодственог са стварним стањем, 

којим нису регулисани сви неопходни елементи за спровођење прописа и то да 

извештај о извршеном попису обавезно садржи: стварно и књиговодствено стање 

имовине и обавеза; разлике између стварног стања утврђеног пописом и 

књиговодственог стања; начин за решавање питања имовине која није више за 

употребу, примедбе и објашњења радника који рукују имовином, као и друге примедбе 

и предлоге пописне комисије у вези са пописом; 

- Начелник општинске управе донео је Решење о образовању комисија за попис за 

2021. годину без броја и датума. У Плановима рада пописних комисија наведено је у 

ставу 1 да је Решење о образовању комисија донето 7.12.2021. године, уместо 

најкасније до 1.12. текуће године, што није у складу са чланом 18. Правилника о 

начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава 

и усклађивања књиговодственог са стварним стањем број 06-48/18/2016-03 од 

16.12.2016. године; 

- Редовним пописом није извршен попис имовине и обавеза у укупном износу од 

99.450 хиљада динара, што није у складу са чл. 1, 5. и 14. Правилника о начину и 

роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава и 

усклађивања књиговодственог са стварним стањем број 06-48/18/2016-03 од 

16.12.2016. године, и то:  

(1) земљишта у износу од 40.000 хиљада динара, 

(2) кредита домаћим нефинансијским приватним предузећима у износу од 478 

хиљада динара,  

(3) домаћих акција и осталог капитала у износу од 42.459 хиљада динара,  
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(4) осталих новчаних средстава у износу од 49 хиљада динара и то: наменски 

подрачун за превенцију и сузбијање насиља у износу од две хиљаде динара и наменски 

подрачун депозита у износу од 47 хиљада динара,   

(5) краткорочних кредита у износу од 159 хиљада динара,  

(6) примљених аванса и депозита у износу од 77 хиљада динара,  

(7) хартија од вредности (меница и банкарских гаранција) са стањем на дан 

31.12.2021. године у износу од 16.228 хиљада динара; 

- Извештај Комисије за попис опреме и ситног инвентара садржи предлог за расход 

опреме (лап топови, рачунари, штампачи, слика), међутим не садрже  начин за 

решавање питања имовине која није више за употребу, примедбе и објашњења радника 

који рукују имовином, као и друге примедбе и предлоге пописне комисије у вези са 

пописом, што није у складу са чланом 11. Правилника о начину и роковима вршења 

пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем; 

- План рада Комисије за расход не садржи радње које ће се вршити пре и приликом 

пописа, као ни рокове за завршетак свих радњи, што није у складу са чланом 18. 

Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава и усклађивања књиговодственог са стварним стањем број 06-

48/18/2016-03 од 16.12.2016 године; 

- У Извештају Комисије за расход наведено је да је Комисија извршила расход на дан 

31.12.2021. године, што није у складу са Правилником о начину и роковима вршења 

пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и Правилником о начину и 

роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава и 

усклађивања књиговодственог са стварним стањем број 06-48/18/2016-03 од 

16.12.2016. године; 

- Начелник Општинске управе није вратио комисијама на дораду Извештаје које 

садрже пропусте и неправилности, што није у складу са чланом 23. Правилника о 

начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава 

и усклађивања књиговодственог са стварним стањем број 06-48/18/2016-03 од 

16.12.2016. године. 
 

Ризик: Уколико се не врши свеобухватан попис имовине и обавеза и уколико се не 

изврши на прописан и начин, јавља се ризик да финансијски извештаји неће садржати 

тачне информације о имовини и обавезама. 
 

Препорука број 18: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да: (1) 

интерним актом о попису обухвате све дефинисане елементе неопходне за спровођење 

пописа; (2) акт о образовању пописне комисије донесу у прописаном року; (3) изврше 

свеобухватан попис имовине и обавеза; (4) извештаји свих образованих комисија 

садрже све прописане елементе; (5) планови рада свих Комисија садрже радње које ће 

се вршити пре и приликом пописа; (6) овлашћено лице вршиоца пописа врати 

извештаје о попису на дораду, ако исти садрже пропусте и неправилности. 

 

2) ПУ „Паша и Наташа“  

Директор ПУ „Паша и Наташа“ донео је Решење о образовању комисије за попис 

за радну 2021. годину број 485 од 8.12.2021. године. Наведеним Решењем формиране су 

две комисије и то: 

- Комисија за попис основних средстава и 
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- Комисија за попис ситног инвентара, благајне, новчаних средстава и 

готовинских еквивалената у благајни, потраживања и обавеза магацина. 

Пописне комисије су донеле Планове рада по којима ће вршити попис и то: 

1) План рада Комисије за попис основних средстава број 497/1-1 од 16.12.2021. 

године и 

2) План рада Комисије за попис ситног инвентара, благајне, новчаних средстава и 

готовинских еквивалената у благајни, потраживања и обавеза магацина  број 497/1-2 од 

16.12.2021. године. 

  Комисије за годишњи попис поднеле су извештаје о извршеном попису и то: 

1) Извештај о извршеном попису основних средстава на дан 31.12.2021.године број 

13/1 од 10.01.2022. године и 

2) Извештај о извршеном попису ситног инвентара, благајне, новчаних средстава и 

готовинских еквивалената у благајни, потраживања и обавеза магацина за 2021.годину 

број 13/1 од 10.01.2021. године. 

Председник Управног одбора ПУ „Паша и Наташа“ донео је Одлуку број 40-4 од 

28.1.2022. године о усвајању извештаја пописних комисија за 2021. годину.  

 

Откривене неправилности: 

- ПУ „Паша и Наташа“ није донела интерни акт којим би регулисала начин и рокове 

вршења пописа имовине и обавеза. 

- Директор ПУ „Паша и Наташа“ није донео Решење о образовању комисија за попис 

за до 1.12.2021. године, већ 8.12.2021. године, што није у складу са чланом 6. 

Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем. 

- Формиране комисије нису донеле План рада најкасније до 10. децембра текуће 

године, већ 16.12.2021. године, што није у складу са чланом 8. Правилника о начину и 

роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава 

Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. 

- Извештај о извршеном попису основних средстава садржи Предлог за отпис 

основних средстава (машина за прање, бојлер, тобоган, моторни тример итд.). 

Међутим, наведени Извештај о извршеном попису основних средстава  не садржи 

стварно и књиговодствено стање основних средстава, начин за решавање питања 

имовине која није више за употребу, као ни објашњења радника који рукују имовином 

о имовини која није више за употребу. Извештај о извршеном попису ситног инвентара 

такође не садржи стварно и књиговодствено стање ситног инвентара, као и разлике 

између стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, што није у складу 

са чланом 11. Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза 

корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем. 

- Редовним пописом није извршен попис хартија од вредности (меница за електричну 

енергију) са стањем на дан 31.12.2021. године у износу од 86 хиљада динара, што није 

у складу са чланом 10. Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и 

обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем. 

- Председник Управног одбора није вратио извештај о извршеном попису основних 

средстава и извештај о извршеном попису ситног инвентара на дораду, јер извештаји 

о попису комисија не садрже све елементе који су прописани чланом 11. Правилника 
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о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских 

средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним 

стањем, што није у складу са чланом 13. Правилника о начину и роковима вршења 

пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. 

- ПУ „Паша и Наташа“  након извршеног пописа није ускладила књиговодствено 

стање потраживања по основу продаје и других потраживања са стварним стањем 

утврђеним пописом, што није у складу са чланом 18. став 2. Уредбе о буџетском 

рачуноводству. Пописна комисија је утврдила да је стварно стање наведених 

потраживања 1.629 хиљада динара, док је књиговодствено стање 3.390 хиљада динара. 

Утврђена разлика представља нераздужена потраживања од фондова по основу 

исплаћених накнада запосленима из 2021. и ранијих година. 
 

Ризик: Уколико се не врши свеобухватан попис имовине и обавеза и уколико се не 

изврши на прописан начин, јавља се ризик да финансијски извештаји неће садржати 

истините информације о имовини и обавезама. 
 

Препорука број 19: Препоручујемо одговорним лицима ПУ „Паша и Наташа“ да: (1) 

донесу интерни акт којим ће уредити начин и рокове вршења пописа имовине и 

обавеза; (2) акт о образовању пописне комисије донесу у прописаном року; (3) пописне 

комисије донесу планове рада у прописаном року; (4) извештаји о извршеном попису 

садржи све обавезне елементе; (5) изврше попис хартија од вредности (меница) са 

стањем на дан 31.12.2021. године; (6) овлашћено лице вршиоца пописа врати извештаје 

о попису на дораду, ако исти садрже пропусте и неправилности; (7) ускладе 

књиговодствено стање имовине и обавеза са стварним стањем утврђеним пописом. 

 

3) Библиотека „Јован Томић“  

Директор библиотеке „Јован Томић“ Нова Варош донео је Одлуку број 187-1/21 од  

31.12. 2021. године да се образују две комисије за попис и то за: 

- Попис основних средстава и ситног инвентара и 

- Попис благајне. 

На основу Одлуке 187-1/21 од 31.12.2021. године о вршењу пописа директор 

доноси Решење број 187-2/21 од 31.12.2021. године којим именује комисије за вршење 

пописа и то у следећем саставу: 

1) Комисија за попис основних средстава и 

2) Комисија за попис благајне. 

Комисије које су формиране на основу Решења о именовању комисија нису донеле 

своје Планове рада. 

Комисије које су вршиле попис донеле су извештаје о извршеном попису и то: 

1) Извештај о попису основних средстава и ситног инвентара без броја и датума и 

2) Извештај о попису благајне, потраживања и обавеза без броја од 31.12.2021. 

године. 

Управни одбор Библиотеке „Јован Томић“ донео је Одлуку број 8-5/22 од 3.2.2022. 

године да се усваја попис за 2021. годину. 
 

Откривене неправилности: 

- Библиотека „Јован Томић“ није донела интерни акт којим би регулисала начин и 

рокове вршења пописа имовине и обавеза. 
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- Директор Библиотеке „Јован Томић“ није донео Решење којим именује комисије за 

вршење пописа најкасније до 1. децембра текуће године, већ 31.12.2021. године, што 

није у складу са чланом 6. Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине 

и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем. 

- Формиране комисије нису донеле Планове рада, што није у складу са чланом 8. 

Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем. 

- Извештај о попису основних средстава и ситног инвентар не садржи стварно и 

књиговодствено стање, разлике између стварног стања утврђеног пописом и 

књиговодственог стања, што није у складу са чланом 11. Правилника о начину и 

роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава 

Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.  

- Председник Управног одбора Библиотеке „Јован Томић“ није вратио на дораду 

извештај о попису основних средстава, јер извештај дате комисије не садржи све 

елементе који су прописани чланом 11. Правилника о начину и роковима вршења 

пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, а што није у складу са 

чланом 13. Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза 

корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем. 
 

Ризик: Уколико се попис имовине и обавеза не изврши на прописан начин, јавља се 

ризик да финансијски извештаји неће садржати истините информације о имовини и 

обавезама. 
 

Препорука број 20: Препоручујемо одговорним лицима Библиотеке „Јован Томић“ 

да: (1) донесу интерни акт којим ће уредити начин и рокове вршења пописа имовине и 

обавеза; (2) акт о образовању пописне комисије донесу у прописаном року; (3) пописне 

комисије донесу планове рада у прописаном року; (4) да извештај о извршеном попису 

садржи све обавезне елементе; (5) овлашћено лице вршиоца пописа врати извештаје о 

попису на дораду ако исти садрже пропусте и неправилности. 

 

4) Јавна установа „Спортски објекти“ Нова Варош 

Директор Јавне установе „Спортски објекти“ Нова Варош донео је Правилник о 

начину о роковима вршења пописа број 06-1/2018 од 22.10.2018. године. 

Директор Јавне установе „Спортски објекти“ Нова Варош донео је Одлуку без броја 

од 31.12.2021. године да се формирају две комисије за попис и то за: 

- Попис основних средстава и ситног инвентара и  

- Попис благајне, 

Директор је донео два Решења без броја од 31.12.2021 где се образују комисије за 

попис и то: 

1) Решење без броја од 31.12.2021. године којим се именује комисија за попис 

основних средстава и ситног инвентара и 

2) Решење без броја од 31.12.2021. године којим се именује комисија за попис 

благајне. 

Комисије које су именоване за попис донеле су извештаје и то: 
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1) Извештај комисије за попис основних средстава и ситног инвентара без броја и 

датума и 

2) Извештај комисије за попис благајне без броја и датума 

Наведене пописне комисије  донеле су Планове рада без броја и датума.  

Председник Управног одбора Јавне установе „Спортски објекти“ Нова Варош 

донео је Одлуку без броја од 21.2.2021. године којом се усваја Извештај комисије о 

попису имовине, обавеза, потраживања и готовине на дан 31.12.2021. године.  
 

Откривене неправилности: 

- ВД директора Јавне установе „Спортски објекти“ Нова Варош донео је Правилник 

о начину о роковима вршења пописа број 06-1/2018 од 22.10.2018. године, којим нису 

регулисани сви елементи неопходни за спровођење пописа и то, рок за доношење акта 

о образовању комисије за попис, рок за доношење плана рада пописне комисије, рок 

за усвајање извештаја о попису, као и обавезу овлашћеног лица вршиоца пописа да 

врати извештај о попису пописној комисији на дораду ако исти садржи пропусте и 

неправилности. 

- ВД директор Јавне установе „Спортски објекти“ Нова Варош није донео Решења 

којим именује комисије за вршење пописа најкасније до 1.12.2021. године, већ 

31.12.2021. године, што није у складу са чланом 6. Правилника о начину и роковима 

вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије 

и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. 

- Формиране комисије за попис донеле су Планове рада без броја и датума, тако да 

се нисмо уверили да ли су Планови рада донети до 10.12.2021. године, што није у 

складу са чланом 8. Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и 

обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем. 

- Извештај комисије за попис основних средстава и ситног инвентара не садржи 

стварно и књиговодствено стање основних средстава, као и разлике између стварног 

стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, што није у складу са чланом 8. 

Правилника о начину и роковима вршења пописа у Јавној установи „Спортски 

објекти“ Нова Варош. 

- Председник Управног одбора Јавне установе „Спортски објекти“ Нова Варош није 

вратио на дораду извештај о попису основних средстава пописној комисији, јер 

извештај дате комисије не садржи све елементе који су прописани чланом 11. 

Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем, а што није у складу са чланом 13. Правилника о начину и роковима 

вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије 

и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. 
 

Ризик: Уколико се попис имовине и обавеза не изврши на прописан начин, јавља се 

ризик да финансијски извештаји неће садржати истините информације о имовини и 

обавезама. 
 

Препорука број 21: Препоручујемо одговорним лицима Јавне установе „Спортски 

објекти“ Нова варош да: (1) интерним актом о попису обухвате све дефинисане 

елементе неопходне за спровођење пописа; (2) акт о образовању пописне комисије 

донесу у прописаном року; (3) пописне комисије донесу планове рада у прописаном 

року; (4) извештај о извршеном попису садржи све обавезне елементе; (5) овлашћено 
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лице вршиоца пописа врати извештаје о попису на дораду ако исти садрже пропусте и 

неправилности. 

 

5) Дом Културе „Јован Томић“  

Директор установе Дом културе „Јован Томић“ Нова Варош донео је Правилник о 

буџетском рачуноводству број 05-182/2020 од 31.12.2020. године којим је регулисан 

попис имовине и обавеза ове установе. 

Директор установе Дом културе „Јован Томић“ Нова Варош донео је Одлуку број 

05-223-1/21 без датума да се образују две комисије за попис и то за: 

- Попис основних средстава и ситног инвентара и 

- Попис бланко улазница, продатих улазница за биоскоп и програме и попис 

благајне, 

На основу Одлуке о вршењу пописа, директор Дома културе доноси Решење без броја и 

датума којим именује комисије за вршење пописа и то: 

1) Комисија за попис основних средстава и ситног инвентара и 

2) Комисија за попис благајне, попис обавеза и потраживања и новчаних средстава. 

Формиране пописне комисије нису донеле Планове рада. 

Комисије које су именоване донеле су извештаје и то: 

1) Извештај о попису новчаних средстава на жиро рачунима, обавеза према 

добављачима и потраживања без броја од 10.1.2021. године и 

2) Извештај о попису основних средстава и ситног инвентара без броја од 

10.1.2021. године. 

Управни одбор Дома културе „Јован Томић“ Нова Варош донео је Одлуку број 05-

07-1/22 од 20.1.2022. године да усваја Извештај о попису имовине, обавеза, потраживања, 

готовине и готовинских еквивалената на дан 31.12.2021. године. 

 

Откривене неправилности: 

- Директор Дома културе „Јован Томић“ Нова Варош је донео Решења којим именује 

комисије за вршење пописа без броја и датума, тако да се нисмо уверили да ли је 

Решење донето до 1.12.2021. године, што није је у складу са 36. Правилника о 

буџетском рачуноводству; 

- Формиране комисије нису донеле Планове рада, што није у складу са чланом 39. 

Правилника о буџетском рачуноводству;  

- Извештај о извршеном попису ситног инвентара и основних средстава не садржи 

стварно и књиговодствено стање имовине, као и разлике између стварног стања 

утврђеног пописом и књиговодственог стања, што није у складу са чланом 42. 

Правилника о буџетском рачуноводству; 

- Председник Управног одбора Дом културе „Јован Томић“ није вратио на дораду 

извештај о попису ситног инвентара и основних средстава, јер извештај дате комисије 

не садржи све елементе који су прописани чланом 42. Правилника о буџетском 

рачуноводству, а што није у складу са чланом 44. Правилника о буџетском 

рачуноводству. 
 

Ризик: Уколико се попис имовине и обавеза не изврши на прописан начин, јавља се 

ризик да финансијски извештаји неће садржати истините информације о имовини и 

обавезама. 
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Препорука број 22: Препоручујемо одговорним лицима Дома култура „Јован Томић“ 

Нова Варош да: (1) акт о образовању пописне комисије садржи број и датум доношења 

истог; (2) пописне комисије донесу планове рада у прописаном року; (3) извештај о 

извршеном попису садржи све обавезне елементе; (4) да овлашћено лице вршиоца 

пописа врати извештаје о попису на дораду ако исти садрже пропусте и неправилности. 

 

6) Туристичка организација „Златар“ 

Управни одбор донео је Правилник о попису имовине и обавеза, начину и роковима 

вршења пописа и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем, број 347 од 

10.12.2013. године.  

Управни одбор Туристичке организације „Златар“ донео је Одлуку број 264 од 

16.11.2021. године о редовном попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. 

године. 

Директор ТО „Златар“ донео је и четири решења о образовању комисија за попис и 

то: 

1) Решење број 267 од 19.11.2021. године о образовању комисије за попис на дан 

31.12.2021. године за редован попис потрошног материјала, хране и намирница, 

алкохолних и безалкохолних пића у хотелу Панорама (шанк, кухиња и магацин), 

2) Решење број 268 од 19.11.2021. године о образовању комисије за попис на дан 

31.12.2021. године за редован попис финансијске имовине (новчаних средстава, благајне, 

готовине, чекова, бонова, краткорочних и дугорочних обавеза); 

3) Решење број 269 од 19.11.2021. године о образовању комисије за попис на дан 

31.12.2021. године за редован попис нефинансијске имовине (непокретности – спортских 

објеката, терена и других основни средстава, опреме и ситног инвентара) за пописна 

места хотел „Панорама“, скијалиште „Бријежђа“ и балон хала и 

4) Решење број 294 од 31.12. 2021. године о образовању комисије за расход ситног 

инвентара за 2021. годину. 

Формиране комисије донеле су Планове рада и то: 

- План рада комисије за попис нефинансијске имовине број 276/4 од 14.12. 2021. 

године; 

- План рада комисије за попис потрошног материјала, хране и намирница, 

алкохолних и безалкохолних пића у хотелу Панорама број 276/3 од 14.12.2021. године и 

- План рада комисије за попис финансијске имовине број 276/2 од 14.12.2021. 

године. 

Именоване комисије за попис донеле су коначни извештај о извршеном попису 

имовине и обавеза без броја на дан 31.12.2021. године. 

Управни одбор донео је Одлуку број 20 од 10.2.2022. године да се усваја попис на 

дан 31.12.2021. године. 
 

Откривене неправилности: 

- Управни одбор донео је Правилник број 347 од 10.12.2013. године о попису 

имовине и обавеза којим су уређени начин и рокови вршења пописа и усклађивање 

књиговодственог стања са стварним стањем, којим нису регулисани сви елементи 

неопходни за спровођење прописа и то: рок за доношење акта о образовању комисија 

за попис и рок за доношење плана рада пописне комисије; 

- Формиране комисије за попис имовине и обавеза нису донеле Планове рада до 10. 

децембра текуће године, већ 14.12.2021. године, што није у складу чланом 8. 

Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 
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буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем; 

- Редовним пописом није извршен попис хартија од вредности у укупном износу од 

676 хиљада динара (меница за електричну енергију) са стањем на дан 31.12.2021. 

године, што није у складу са чланом 11. Правилник број 347 од 10.12.2013. године о 

попису имовине и обавеза. 
 

Ризик: Уколико се не врши свеобухватан попис имовине и обавеза и уколико се не 

изврши на прописан и начин, јавља се ризик да финансијски извештаји неће садржати 

истините информације о имовини и обавезама. 
 

Препорука број 23: Препоручујемо одговорним лицима Туристичке организације 

„Златар“ да: (1) интерним актом о попису обухвате све дефинисане елементе 

неопходне за спровођење пописа; (2) пописне комисије донесу планове рада у 

прописаном року; (3) изврше свеобухватан попис имовине и обавеза. 

 

7) Месне заједнице општине Нова Варош 

Од укупно 13 месних заједница на територији општине Нова Варош, три месне 

заједнице (Негбина, Дражевићи и Амзићи) немају имовину и обавеза које могу бити 

предмет пописа, док је осталих десет месних заједница (Радоиња, Вранеша, Рутоши, 

Нова Варош, Јасеново, Драглица, Божетићи, Бистрица, Бела Река и Акмачићи) исказало 

имовину и обавезе у билансима стања на дан 31.12.2021. године, а да нису спровеле 

попис имовине и обавеза. 
 

Откривена неправилност: Десет месних заједница на територији општине Нова 

Варош (Радоиња, Вранеша, Рутоши, Нова Варош, Јасеново, Драглица, Божетићи, 

Бистрица, Бела Река и Акмачићи) није извршило попис имовине и обавеза, што није у 

складу са чланом 3. и чланом 5. Правилника о начину и роковима вршења пописа 

имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем. 
 

Ризик: Уколико се не изврши свеобухватан попис имовине и обавеза јавља се ризик 

да финансијски извештаји неће садржати истините информације о имовини и 

обавезама. 
 

Препорука број 24: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да све 

месне заједнице које имају  имовину и обавезе спроведу попис. 

 

2.2.3.2. Актива 
 

Укупна нето актива исказана у Билансу стања Општине Нова Варош на дан 

31.12.2021. године износи 2.580.349 хиљада динара и састоји се од нефинансијске 

имовине у износу од 2.097.436 хиљада динара и финансијске имовине у износу од 

482.913 хиљада динара. 
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Табела број 31: Актива биланса стања Општине Нова Варош на дан 31.12.2021. године           (у хиљадама динара)                                                                                                                                                              

Конто Опис 

Износ 

претходне 

године 

Износ текуће године 

Бруто 
Исправка 

вредности 
Нето 

Налаз 

ревизије 

(Нето) 

Разлика 

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

000000 
Нефинансијска 

имовина 
1.988.917 2.735.381 637.945 2.097.436 2.217.837 120.401 

010000 

Нефинансијска 

имовина у сталним 

средствима 

1.987.707 2.731.028 635.379 2.095.349 2.215.750 120.401 

011000 Некретнине и опрема 1.701.099 2.348.287 556.488 1.791.799 1.900.566 108.767 

014000 Природна имовина 39.050 41.485 0 41.485 41.485 - 

015000 
Нефинансијска имовина 

у припреми и аванси 
198.732 237.622 38.673 198.949 210.583 11.634 

016000 Нематеријална имовина 48.826 103.634 40.518 63.116 63.116 - 

020000 
Нефинансијска 

имовина у залихама 
1.210 4.353 2.266 2.087 2.087 - 

021000 Залихе 120 800 0 800 800 - 

022000 
Залихе ситног инвентара 

и потрошног материјала 
1.090 3.553 2.266 1.287 1.287 - 

100000 Финансијска имовина 249.813 486.957 0 486.957 495.515 8.558 

110000 
Дугорочна финансијска 

имовина 
32.867 42.937 0 42.937 43.913 976 

111000 
Дугорочна домаћа 

финансијска имовина 
32.867 42.937 0 42.937 43.913 976 

120000 

Новчана средства, 

племенити метали, 

хартије од вредности, 

потраживања и 

краткорочни пласмани 

199.009 428.682 0 428.682 435.475 6.793 

121000 

Новчана средства, 

племенити метали, 

хартије од вредности 

173.742 283.634 0 283.634 283.634 - 

122000 
Краткорочна 

потраживања 
24.313 144.389 0 144.389 151.182 6.793 

123000 Краткорочни пласмани 954 659 0 659 659  

130000 
Активна временска 

разграничења 
17.937 15.338  15.338 16.127 789 

131000 
Активна временска 

разграничења 
17.937 15.338 0 15.338 16.127 789 

Укупно Актива: 2.238.730 3.222.338 0 2.584.393 2.713.352 128.959 

351000 Ванбилансна актива 0 0 0 0 16.990 -16.990 
 

(1) Нефинансијска имовина  
 

Општина Нова Варош је у консолидованом билансу стања на дан 31.12.2021. 

године исказала садашњу вредност нефинансијске имовине у износу од 2.097.436 хиљада 

динара. Сви директни и индиректни корисници буџетских средстава Општине Нова 

Варош воде помоћне књиге основних средстава. 
 

Зграде и грађевински објекти, конто 011100 – На овој позицији је исказана 

садашња вредност зграда и грађевинских објеката у износу од 1.738.011 хиљада динара, 

од чега:  
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1) Општинска управа 1.556.546 хиљада динара, и то: стамбена зграда за станове 

солидарности у износу од 4.728 хиљада динара, пословна зграда Општине, Стара зграда 

Општине (проглашена за споменик културе), гаража и месне канцеларије у износу од 

27.281 хиљаде динара, остале пословне зграде у износу од 41.201 хиљаде динара, 

фабричке хале и складишта некадашњих правних лица, које је Општина Нова Варош 

прибавила, у износу од 263.154 хиљадe динара, путеви, улице и тргови у износу од 

875.911 хиљада динара, водоводи у износу од 33.678 хиљада динара, канализација у 

износу од 83.414 хиљада динара, плутајућа ланчана брана за смеће у износу од 23.869 

хиљада динара, јавна расвета у износу од 26.511 хиљада динара,  спортски и рекреациони 

објекти и терени у износу од 131.983 хиљаде динара, зграда Дома културе у износу од 

44.816 хиљада динара; 

2) Туристичка организација 118.195 хиљада динара, и то: капитална улагања у 

објекат Хотел „Панорама“ у износу од 12.520 хиљада динара, ски кућа у износу од 1.178 

хиљада динара, пешачке стазе у износу од 2.003 хиљаде динара, спортски и рекреациони 

објекти у износу од 27.298 хиљада динара и ски стаза у износу од 75.196 хиљада динара. 

На захтев Туристичко-спортског центра „Златар“, Министарство финансија и 

привреде је дало Мишљење број 332-02-00032/2013-35 од 5.2.2013. године, у коме се 

наводи да Туристичко спортски центар „Златар“ може обављати угоститељску 

делатност. С тим у вези, Туристичко-спортски центар „Златар“ је са „Рекреатурс“ а.д. 

Београд закључио Уговор о пословно-техничкој сарадњи број 82 од 26.4.2013. године. 

Уговором се „Рекреатурс“ а.д. Београд обавезује да Туристичко-спортском центру 

„Златар“ уступи на коришћење, ради обављања туристичко-угоститељске делатности, 

Хотел „Панорама“. Уговор је закључен на период од десет година. Туристичка 

организација је по основу извршених улагања у адаптацију Хотела „Панорама“ увећао 

вредност нефинансијске имовине.  

Туристичко-спортски центар „Златар“ је 1.1.2015. године закључио Уговор о 

закупу број 01, којим се предузећу „Сложна браћа Зоран и Неле“ д.о.о. Дрмановићи дају 

у закуп скијалиште, жичара, системи за вештачки снег, ратрака и ски кућа. Уговор је 

закључен на период од 15 година. Цена месечног закупа је један динар, при чему је 

уговорено да се истеком трајања закупа све што је закупац инвестирао преноси у 

власништво закуподавца; 

3) ПУ „Паша и Наташа“ је исказала објекат вртића, котларницу у објекту и ограду 

укупне вредности од 37.708 хиљада динара; 

4) МЗ Радоиња је исказала цркву и водовод укупне вредности од 7.184 хиљаде 

динара; 

5) МЗ Рутоши је исказала спортске терене и водовод укупне вредности од 3.414 

хиљада динара; 

6) МЗ Нова Варош је исказала улице укупне вредности од 2.152 хиљаде динара; 

7) МЗ Јасеново је исказала водовод укупне вредности од 140 хиљада динара; 

8) МЗ Драглица је исказала објекат и водовод укупне вредности од 333 хиљаде 

динара; 

9) МЗ Божетићи је исказала спортске терене и водовод укупне вредности од 3.456 

хиљада динара; 

10) МЗ Бела Река је исказала спортске терене укупне вредности од 2.713 хиљада 

динара; 

11) МЗ Акмачићи је исказала пут и водовод укупне вредности од 6.170 хиљада 

динара. 
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Општина Нова Варош није успоставила адекватан систем интерних контрола 

јер: 

- Постоји значајна неусклађеност између евиденција о непокретности код Одељења 

за имовинско правне послове и управљање имовином и Одељења за финансије буџет и 

послове ЛПА. На пример, Одељење за имовинско правне послове и управљање 

имовином у евиденцији нема грађевинске објекте, док има 729 јединица грађевинског 

земљишта, две јединице пољопривредног земљишта и 266 јединица другог земљишта. У 

евиденцији Одељења за финансије буџет и послове ЛПА постоји непоуздана евиденција 

о 14 јединица грађевинског земљишта, једној јединици пољопривредног земљишта и две 

јединице шумског земљишта. 

- Туристичка организација, ПУ „Паша и Наташа“ и месне заједнице Радоиња, 

Рутоши, Нова Варош, Јасеново, Драглица, Божетићи, Бела Река и Акмачићи у својим 

пословним књигама воде грађевинске објекте и земљиште за које не поседују валидне 

доказе о праву и врсти својине, а који нису евидентирани у пословним књигама 

Општинске управе. Тако, МЗ Ратоши у својим пословним књигама води црквени објекат, 

садашње вредности од 6.778 хиљада динара, а који није уписан у Регистар Републичког 

геодетског завода и који не може бити у својини јединице локалне самоуправе, сходно 

Закону о црквама и верским заједницама. Наведено није у складу са чланом 16. став 3. 

Уредбе о буџетском рачуноводству. 
 

Откривене неправилности:  

- Мање је исказана вредност зграда и грађевинских објеката у активи и 

нефинансијска имовина у сталним средствима у пасиви код Општинске управе за 

вредност обрачунате амортизације споменика културе – Зграда старе општине у 

износу од 3.865 хиљада динара.  

- Мање је исказана вредност зграда и грађевинских објеката у активи и 

нефинансијска имовина у сталним средствима у пасиви код Општинске управе за 

садашњу вредност објеката основног образовања у износу од 121.130 хиљада динара. 

Наведени објекти су јавна својина јединице локалне самоуправе. Садашња вредност 

представља евидентирану вредност у пословним књигама основних школа, које нису 

биле предмет ове ревизије. 

- Више је исказана вредност зграда и грађевинских објеката у активи и нефинансијске 

имовине у сталним средствима у пасиви, услед  примене стопа амортизације мањих од 

стопа прописаних Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних 

средстава са стопама амортизације, у укупном износу од 9.690 хиљада динара, и то 

код: 

(1) Општинске управе у износу од 8.077 хиљада динара (за цевоводе водовода и 

канализације примењена је стопа од 1,5%, уместо од 2%, док је за јавну расвету 

примењена стопа од 3%, уместо 5%); 

(2) Месних заједница у износу од 1.613 хиљада динара (примењена је стопа од 1,3%, 

уместо 4% за асфалтиране улице и 2% за водоводе). 

- Више је исказана вредност зграда и грађевинских објеката у активи и нефинансијске 

имовине у сталним средствима у пасиви код Туристичке организације у износу од 

12.520 хиљада динара. Наиме, исказана је садашња вредност капиталних улагања 

Туристичке организације у објекат Хотела „Панорама“ који није јавна својина 

јединице локалне самоуправе. 

- Општина Нова Варош није извршила упис права јавне својине у Катастру 

непокретности: жичара (16.579 m2), зграда јединице локалне самоуправе (219 m2), 
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зграда трговине (123 m2), 11 помоћних зграда (236 m2), три помоћне зграде за које није 

утврђена намена (297 m2), стадион (13.193 m2), 281 улица (153.862 m2) и 1.455 

некатегорисаних путева (6.319.593 m2). Наведено  није у складу са чланом 76. Закона 

о јавној својини.  
 

Ризик:  

- Уколико се у пословним књигама неправилно евидентира вредност зграда и 

грађевинских објеката јавља се ризик од отуђења и неистинитог извештавања. 

- Уколико се не изврши упис права јавне својине за непокретности којима располаже 

Општина, јавља се ризик од отуђења. 
 

Препорука број 25: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да: (1) 

правилно евидентирају и исказују вредност зграда и грађевинских објеката; (2) 

идентификују и изврше упис права јавне својине за непокретности којима располажу. 
 

Предузете мере:  

- Општинска управа је у поступку ревизије извршила измену амортизационих стопа 

за водовод, канализацију и јавну расвету и евидентирала одговарајуће исправке 

вредности у укупном износу од 8.077 хиљада динара; 

- Општинска управа је у поступку ревизије искњижила исправку вредности у износу 

од 3.865 хиљада динара, по основу амортизације старе зграде општине – споменика 

културе. 
 

Опрема, конто 011200 – На овој позицији је исказана садашња вредност опреме у 

износу од 51.748 хиљада динара, од чега:  

1) Општинска управа 37.104 хиљаде динара, и то: опрема за саобраћај у износу од 

5.440 хиљада динара, административна опрема у износу од 3.975 хиљада динара, опрема 

за пољопривреду у износу од 29 хиљада динара, опрема за заштиту животне средине у 

износу од 1.619 хиљада динара, медицинска опрема у износу од 8.967 хиљада динара, 

опрема за спорт у износу од 1.016 хиљада динара, опрема за јавну безбедност у износу 

од 7.606 хиљада динара и опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна 

опрема у износу од 8.452 хиљаде динара;  

2) Туристичка организација 10.240 хиљада динара, и то: опрема за саобраћај у 

износу од 2.710 хиљада динара, канцеларијска опрема у износу од 384 хиљаде динара, 

рачунарска опрема у износу од 137 хиљада динара, комуникациона опрема у износу од 

140 хиљада динара, електронска и фотографска опрема у износу од 1.047 хиљада динара, 

опрема за домаћинство и угоститељство у износу од 50 хиљада динара, опрема за спорт 

у износу од 1.992 хиљаде динара, опрема за јавну безбедност у износу од 201 хиљаде 

динара и непокретна опрема у износу од 3.579 хиљада динара; 

3) ПУ „Паша и Наташа“ 2.464 хиљаде динара, и то: административна опрема у 

износу од 2.391 хиљаде динара, опрема за образовање, науку, културу и спорт у износу 

од 54 хиљаде динара и опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 

у износу од 19 хиљада динара. 

4) Библиотека „Јован Томић“ 502 хиљаде динара, и то: канцеларијска опрема у 

износу од 392 хиљаде динара, рачунарска опрема у износу од 31 хиљаде динара, 

комуникациона опрема у износу од 17 хиљада динара, електронска и фотографска 

опрема у износу од 54 хиљаде динара, опрема за домаћинство и угоститељство у износу 

од шест хиљада динара и опрема за културу у износу од две хиљаде динара; 
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5) Дом културе „Јован Томић“ 474 хиљаде динара, и то: канцеларијска опрема у 

износу од 116 хиљада динара, рачунарска опрема у износу од 352 хиљаде динара и 

опрема за домаћинство и угоститељство у износу од шест хиљада динара;  

6) Спортски објекти 242 хиљаде динара, и то: канцеларијска опрема у износу од 19 

хиљада динара, рачунарска опрема у износу од 29 хиљада динара, опрема за спорт у 

износу од 32 хиљаде динара и производна опрема у износу од 162 хиљаде динара; 

7) МЗ Акмачићи, МЗ Радоина, МЗ Вранеша су исказали садашњу вредност 

контејнера за смеће укупне вредности од 707 хиљада динара; 

8) МЗ Јасеново је исказала вагу садашње вредности од 15 хиљада динара. 
 

Откривене неправилности:  

- Више је исказана вредност опреме у активи и нефинансијске имовине у сталним 

средствима у пасиви, услед примене стопа амортизације мањих од стопа прописаних 

Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са 

стопама амортизације, у укупном износу од 2.111 хиљада динара, и то код: 

(1) Општинске управе у износу од 357 хиљада динара (за клима уређаје примењена 

је стопа од 12,5%, уместо од 16,5%, за телевизор и пројектор је 16,5%, уместо 20%, за 

усисивач 14,3%, уместо 20% и за контејнере за отпад 12,5%, уместо 18%); 

(2) Туристичке организације у износу од 986 хиљада динара (примењена је стопа 

од 7%, уместо од 10% за камере и 20% за телевизоре и пројектор, и примењена је 

стопа од 12,5%, уместо 15% за шпорете и 16,5% за клима уређаје); 

(3) ПУ „Паша и Наташа“ у износу од 16 хиљада динара (примењена је стопа од 

11%, уместо од 15% за расхладне уређаје, и 20% за телевизоре);  

(4) Библиотеке „Јован Томић“ у износу од 45 хиљада динара (за пројектор, платно 

и фото апарат је примењена стопа од 7%, док је за усисиваче примењена 12,5%, 

уместо 20%); 

(5) Месних заједница у износу од 707 хиљада динара (за контејнере за смеће је 

примењена стопа од 2%, уместо од 18%). 

- Мање је исказана вредност опреме у активи и нефинансијске имовине у сталним 

средствима у пасиви,  услед примене стопа амортизације већих од стопа прописаних 

Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са 

стопама амортизације, у укупном износу од 7.338 хиљада динара, и то код:  

(1) Општинске управе у износу од 711 хиљада динара (примењена је стопа за 

штампаче од 20%, уместо од 14,3%, док је за трафостанице примењена стопа од 

12,5%, уместо од 5%); 

(2) Туристичке организације у износу од 6.553 хиљаде динара (примењена је стопа 

за штампаче од 20%, уместо од 14,3%, док  je за опрему за вештачки снег примењена 

стопа од 10%, уместо од 5%); 

(3) ПУ „Паша и Наташа“ у износу од 74 хиљаде динара (примењена је стопа од 25%, 

уместо од 14,3% за штампаче и 20% за рачунаре, мониторе и пројекторе); 

- Мање је исказана вредност опреме у активи и нефинансијске имовине у сталним 

средствима у пасиви за набавну вредност 11 металних контејнера у износу од 755 

хиљада динара код Општинске управе. Издаци за наведену опрему су неправилно 

евидентирани на групи 426000 – Материјал. 
 

Ризик: Уколико се у пословним књигама неправилно евидентира вредност опреме 

јавља се ризик од отуђења и неистинитог извештавања. 
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Препорука број 26: Препоручујемо одговорним Општине Нова Варош да правилно 

евидентирају и исказују вредност опреме.  
 

Остале некретнине и опрема, конто 011300 – Вредност осталих некретнина и 

опреме исказана је у нето износу од 2.040 хиљада динара и то: 1.989 код Општинске 

управе (садашња вредност опреме за „зип лајн“) и 51 хиљада динара код Библиотеке 

„Јован Томић“.  
 

Земљиште, конто 014100 – Исказана је нето вредност земљишта у износу од 41.105 

хиљада динара и то: 41.081 хиљада динара код Општинске управе и 24 хиљаде динара 

код ПУ „Паша и Наташа“.  

Општинска управа није успоставила адекватан систем интерних контрола јер 

није успоставила тачну и поуздану помоћну књигу земљишта, што није у складу са 

чланом 14. Уредбе о буџетском рачуноводству. У помоћној књизи је евидентирано 

земљиште набавне вредности од 41.081 хиљаде динара и иста је усклађена са главном 

књигом. Међутим, Општинска управа није током 2021. године евидентирала продају 

земљишта на класи 000000 – Нефинансијска имовина и у помоћној књизи. Такође, 

помоћна књига не садржи неопходне податке о парцелама (број парцеле, врста 

земљишта, број листа непокретности, адресу…), које би обезбедиле поуздану основу за 

идентификацију сваке парцеле. На пример, под инвентарским бројем 248D je 

евидентирана набавна вредност од 32.668 хиљада динара (79,5% укупне вредности свог 

земљишта). Назив инвентарског броја је „Земљиште“. Општинска управа не поседује 

информације и документацију у вези наведеног инвентарског броја јер, по појашњењу 

одговорних лица, набавна вредност је преузета од Дирекције за грађевинско земљиште и 

изградњу Општине Нова Варош, без поузданих информација и документације. 
 

Откривена неправилност: Мање је исказана вредност земљишта у активи и 

нефинансијске имовине у сталним средствима у пасиви код Општинске управа у 

износу који нисмо могли утврдити. Општинска управа није успоставила тачну и 

поуздану помоћну књигу земљишта, нити је извршен попис грађевинског земљишта 

(40.000 хиљада динара је вредност земљишта у пословним књигама Општинске 

управе). 
 

Ризик: Уколико се у пословним књигама не евидентира тачна вредност земљишта,  

јавља се ризик од отуђења и неистинитог извештавања. 
 

Препорука број 27: Препоручујемо одговорним Општине Нова Варош да правилно 

евидентирају и исказују вредност земљишта.  
 

Шуме и воде, конто 014300 – Исказана је нето вредност шумског земљишта у 

износу од 380 хиљада динара код Општинске управе. 
 

  Нефинансијска имовина у припреми, конто 015100 – У консолидованом Билансу 

стања Општине Нова Варош исказана је нето вредност нефинансијске имовине у 

припреми у износу од 198.949 хиљада динара код Општинске управе. Општинска управа 

није вршила евидентирање нефинансијске имовине у припреми у тренутку евидентирања 

плаћања за исту, већ је имовина у припреми евидентирана на дан 31.12.2021. године. 

Општина Нова Варош је са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе 

Републике Србије закључила Уговор о правима и обавезама у реализацији пројекта 

санације и адаптације ОШ „Живко Љујић“ у Новој Вароши број 400-251/2018 од 

26.12.2018. године. Сходно Уговору, Канцеларија је вршила плаћања доспелих ситуација 



 

Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 

завршног рачуна буџета Општине Нова Варош за 2021. годину 

 

 

 115 

 

директно извођачу радова, док су средства на име ПДВ-а преношена Општини Нова 

Варош, којој су поверена инвеститорска права за реализацију пројекта. На тај начин је 

Општина Нова Варош платила ПДВ у укупном износу од 93.610 хиљада динара и исту 

вредност евидентирала на синтетичком конту 015100 – Нефинансијска имовина у 

припреми. Иако је објекат завршен и стављен у употребу у 2021. години, Канцеларија за 

управљање јавним улагањима није доставила Општини Нова Варош податке о 

извршеним издацима из своје евиденције, како би се улагања у нефинансијску имовину 

објединила и евидентирала на одговарајућим контима у употреби код Општинске управе. 

Општинска управа је 1.4.2015. године својим у пословним књигама евидентирала 

набавну вредност изведених радова на систему даљинског грејања у износу од 49.786 

хиљада динара. Према појашњењу одговорних лица, улагање у поменуту опрему није 

довршено до краја и предмет је Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, због утврђеног 

мањка изведених радова, због чега се и до 31.12.2021. године води као опрема у 

припреми. 
 

Откривене неправилности:  

- Мање је исказана вредност нефинансијске имовине у припреми у активи и 

нефинансијске имовине у сталним средствима у пасиви код Општинске управе у 

износу од 10.264 хиљаде динара, услед амортизације набавне вредности објеката који 

нису у употреби. Општинска управа је евидентирала пројектну документацију за 

изградњу објеката укупне набавне вредности од 52.164 хиљаде динара на конту 

016100 – Нематеријална имовина, уместо на конту 015100 – Нефинансијска имовина 

у припреми и исту умањивала по основу амортизације. 

- Мање је исказана вредност нефинансијске имовине у припреми у активи и 

нефинансијске имовине у сталним средствима у пасиви код Општинске управе у 

износу од 1.370 хиљада динара по основу неправилно евидентираних издатака за 

изградњу и уређење стазе на Златару по привременој ситуацији. 
 

Ризик: Уколико се у пословним књигама не евидентира вредност нефинансијске 

имовине у припреми јавља се ризик од отуђења и неистинитог извештавања. 
 

Препорука број 28: Препоручујемо одговорним Општине Нова Варош да правилно 

евидентирају и исказују нефинансијску  имовину у припреми. 
 

Предузета мера: Општинска управа је у поступку ревизије извршила сторно 

књижења амортизације пројектне документације, односно набавне вредности 

објеката који нису у употреби у износу од 10.264 хиљаде динара и исте је 

евидентирала на конту 015100 – Нефинансијска имовина у припреми.  
 

Нематеријална имовина, конто 016100 – Исказана је вредност нематеријалне 

имовине у износу од 63.116 хиљада динара код:  

1) Општинске управе у износу од 52.200 хиљада динара од чега 264 хиљаде динара 

за компјутерски софтвер, 1.091 хиљада динара за споменик, 256 хиљада динара за 

уметничка дела и 50.645 хиљада динара за пројектну документацију. Општинска управа 

није евидентирала пројектну документацију за изградњу зграда и грађевинских објеката 

на синтетичком конту 015100 – Нефинансијска имовина у припреми, већ је исту 

евидентирала на синтетичком конту 016100 – Нематеријална имовина, и умањивала је 

вредност исте по основу амортизације, иако објекти нису завршени и стављени у 

употребу; 

2) Библиотеке „Јован Томић“ у износу од 10.422 хиљаде динара за вредност књига;  
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3) ПУ „Паша и Наташа“ у износу 233 хиљаде динара за компјутерски софтвер;  

4) Спортских објеката у износу од 192 хиљаде динара за компјутерски софтвер;  

5) Туристичке организације у износу од 69 хиљада динара за уметничке слике.  
   

Залихе производње, конто 021200 – Исказана је нето вредност залиха производње 

у износу од 120 хиљада динара код ПУ „Паша и Наташа“.  
 

Залихе робе за даљу продају, конто 021300 – Исказана је нето вредност залиха 

робе за даљу продају –  453 књиге за продају од 680 хиљада динара код Библиотеке  

„Јован Томић“.  
 

Залихе ситног инвентара, конто 022100 – Исказана је нето вредност залиха ситног 

инвентара у износу од 11 хиљада динара код ПУ „Паша и Наташа“.  
 

Залихе потрошног материјала, конто 022200 – Исказана је нето вредност залиха 

намирница, пића и потрошног материјала у износу од 1.276 хиљада динара, од чега 1.260 

хиљада динара код Туристичке организације и 16 хиљада динара код ПУ „Паша и 

Наташа“. 
 

Откривена неправилност: Мање је исказана вредност залиха потрошног материјала 

у активи и нефинансијске имовине у залихама у пасиви код Туристичке организације 

у износу који нисмо могли утврдити. Туристичка организација у 2021. години није 

вршила евидентирање набављеног и издатог лож-уља и пелета на синтетичком конту 

022200 – Залихе потрошног материјала. Такође, није извршен попис истих. Према 

појашњењу одговорних лица, није било пелета на стању на дан 31.12.2021. године, 

док је стање лож-уља у цистерни било на ниском нивоу. 
  

Ризик: Уколико се у пословним књигама не евидентирају залихе потрошног 

материјала,  јавља се ризик од злоупотребе и отуђења. 
 

Препорука број 29: Препоручујемо одговорним Општине Нова Варош да правилно 

евидентирају и исказују вредност залиха потрошног материјала.  

 

(2) Финансијска имовина 
 

Финансијска имовина је исказана у износу од 486.957 хиљада динара. 
 

Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима, конто 111800 – 

Исказан је износ од 478 хиљада динара код Општинске управе, по основу потраживања 

од физичког лица на име неизвршења уговорних обавеза. Општински правобранилац је 

31.3.2019. године Основном суду Пријепоље – Судској јединици Нова Варош упутио 

захтев за предузимање мера у сврху реализације решења о дозволи извршења. Наиме, 

закључком суда од 20.1.2016. године, је одређено да да ће се потраживање наплатити 

забраном на 2/3 пензије коју физичко лице прима у износу главнице дуга од 478 хиљада 

динара, са уговореном каматом од 50% есконтне каматне стопе НБС за период од 

9.5.2006. године до 9.5.2008. године, као и са законском затезном каматом од 9.5.2008. 

године до коначне исплате. 
 

Откривена неправилност: Мање је исказана вредност кредита домаћим 

нефинансијским приватним предузећима у активи и дугорочне домаће финансијске 

имовине у пасиви код Општинске управе у износу од 996 хиљада динара. Општинска 
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управа је евидентирала потраживања по основу главнице, док није евидентирала 

потраживања по основу уговорене и законске затезне камате на дан 31.12.2021. године.  
 

Ризик: Уколико се у пословним књигама не евидентирају потраживања,  јавља се 

ризик од мање наплате прихода. 
 

Препорука број 30: Препоручујемо одговорним Општине Нова Варош да обрачунају, 

евидентирају и искажу уговорене и законске затезне камате на својим потраживањима.  
 

Домаће акције и остали капитал, конто 111900 – Исказан је износ од 42.459 

хиљада динара код Општинске управе.  
 

Табела број 32: Упоредни приказ исказаних вредности основног капитала                                          (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Привредно друштво 

Вредност основног капитала 

У пословним 

књигама 

Општине 

У Билансу 

стања 

привредног 

друштва 

У Агенцији за 

привредне 

регистре 

У акту о 

оснивању (и 

измени акта) 

1 2 3 4  5 6 

1. 
ЈП „3. Септембар“ Нова 

Варош 
17.520 17.520 17.520 17.520 

2. 
„Енергија Златар НВ“ д.о.о. 

Нова Варош 
14.839 14.839 14.839 14.839 

3. 

Регионална санитарна 

депонија „Бањица“ д.о.о. 

Нова Варош 

10.080 8 80 80 

4. 
ЈУ „Спортски објекти“ Нова 

Варош 
20 - - - 

Укупно: 42.459 32.361 32.438  
 

Општине Нова Варош, Прибој и Пријепоље су закључиле Споразум о 

суфинансирању изградње трансфер станице са рециклажним двориштем број 401-6 од 

1.3.2021. године. По наведеном споразуму, Општина Нова Варош је Регионалној 

санитарној депонији „Бањица“ д.о.о. Нова Варош уплатила средства у износу од 10.000 

хиљада динара и иста евидентирала у својим пословним књигама на субаналитичком 

конту 111911 – Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима и 

институцијама. Скупштина Општине Нова Варош није донела одлуку о повећању 

основног капитала, није извршена измена оснивачког акта по том основу, нити је код  

Агенцијe за привредне регистре извршен упис новчаног улога једног од оснивача – 

Општина Нова Варош у износу од 10.000 хиљада динара, који је уплаћен 23.3.2021. 

године. 
 

Откривене неправилности: 

-  Више је исказана вредност домаћих акција и осталог капитала у активи и дугорочне 

домаће финансијске имовине у пасиви код Општинске управе у износу од 20 хиљада 

динара.  Општинска управа је неправилно евидентирала поменути износ, као учешће 

у капиталу индиректног корисника буџетских средстава ЈУ „Спортски објекти“ Нова 

Варош; 

-  Постоји неусаглашеност у исказивању вредности учешћа у капиталу Регионалне 

санитарне депоније „Бањица“ д.о.о. Нова Варош, чији је један од оснивача Општина 

Нова Варош. Вредност основног капитала евидентирана у пословним књигама 

предузећа износи осам хиљада динара, вредност основног капитала евидентирана у 
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Агенцији за привредне регистре и вредност оснивачког капитала у акту о оснивању 

износи 80 хиљада динара, док је у финансијском извештају Општине Нова Варош 

учешће у капиталу у овом предузећу исказано у износу од 10.080 хиљада динара.  
 

Ризик: Евидентирањем финансијске имовине по основу учешћа у капиталу код 

привредних субјеката, чији је Општина оснивач, без претходног усаглашавања, јавља 

се ризик од неистинитог исказивања вредности финансијске имовине. 
 

Препорука број 31: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да: (1) 

правилно евидентирају и искажу вредност домаћих акција и осталог капитала; (2) 

усагласе евиденције у својим пословним књигама са евиденцијом субјеката код којих 

имају учешће у капиталу. 
 

Жиро и текући рачуни, конто 121100 – Исказано је стање у износу од 283.500 

хиљадa динара и то код: Општинске управе у износу од 283.190 хиљада динара, Дома 

културе у износу од  259 хиљада динара, Библиотеке „Јован Томић“ у износу од 119 

хиљада динара и Туристичке организације у износу од 18 хиљада динара.  

Општина Нова Варош није успоставила адекватан систем интерних контрола 

јер: 

- У консолидованом билансу стања Општине Нова Варош на дан 31.12.2021. године 

није успостављена билансна равнотежа између новчаних средстава исказаних на овој 

билансној позицији и нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у 

износу од 1.750 хиљада динара, што није у складу са Правилником о начину припреме, 

састављања и подношења финансијских извештаја, корисника буџетских средстава, 

корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских 

фондова. 

 - Дом културе „Јован Томић“ и Библиотека „Јован Томић“  нису извршили 

повраћај неутрошених средстава на дан 31.12.2021. године у износу од 146 хиљада 

динара, што није у складу са чланом 59. став 4. Закона о буџетском систему.  
 

Остала новчана средства, конто 121700 – Исказано је стање новчаних средстава 

на рачуну депозита и осталим подрачунима у оквиру КРТ-а код Општинске управе у 

укупном износу од 134  хиљадe динара. 
 

Предузета мера: Општинска управа је у поступку ревизије започела са 

књиговодственим евидентирањем промена на рачуну депозита и успоставила 

аналитику примљених депозита. 
 

Потраживања по основу продаје и друга потраживања, конто 122100 – На овој 

позицији је исказана нето вредност у износу од 144.389 хиљада динара, и то: 132.482 

хиљадe динара код Општинске управе, 8.517 хиљада динара код Туристичке 

организације и 3.390 хиљада динара код ПУ „Паша и Наташа“. 

На овој позицији Општинска управа је исказала потраживања у износу од 11.496 

хиљадa динара и то по основу: давања у закуп непокретности, префактурисаних сталних 

трошкова од корисника пословног простора у својини Општине Нова Варош, судских 

пресуда и споразума из претходног периода, коришћења стубова јавне расвете, откупа 

станова, куповине земљишта на рате, рефундације боловања за новембар и децембар 

2020. године и потраживања од запослених. Такође, исказано је потраживање у износу 

од 120.986 хиљада динара по основу јавних прихода које администрира и наплаћује 

Локална пореска администрација. 
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Туристичка организација је исказала потраживања од купаца у износу од 8.517 

хиљада динара по основу услуга смештаја. Од укупног износа потраживања, износ од 

1.587 хиљада динара су евидентирана као спорна потраживања. Такође, у укупном 

износу потраживања су садржана и потраживања у износу од 114 хиљада динара на име 

услуга смештаја у приватним домаћинствима, у чије име и за чији рачун Туристичка 

организација врши издавање рачуна и наплату прихода. Средства уплаћена по овом 

основу, Туристичка организација преноси приватним домаћинствима, са којима има 

закључене уговоре. 
 

Откривене неправилности:  

- Мање је исказана вредност потраживања по основу продаје и друга потраживања у 

активи и обрачунатих ненаплаћених прихода и примања у пасиви, у укупном износу 

од 8.509 хиљада динара, и то: 

(1) код Општинске управе у износу од 8.417 хиљада динара од ЈП „ЕПС“ Београд на 

име накнаде за коришћење простора на јавној површини у пословне сврхе. Решењем 

којим је утврђена накнада за 2021. годину је предвиђено да обвезник измирује месечни 

износ накнаде до 15-ог у месецу, за претходни месец. Општинска управа није 

евидентирала износ потраживања за децембар 2021. године; 

(2) код ПУ „Паша и Наташа“ у износу од 92 хиљаде динара, по основу потраживања 

од фонда за накнаду за боловање дуже од 30 дана, за децембар 2021. године. 

- Више је исказана вредност потраживања по основу продаје и друга потраживања у 

активи и обрачунатих ненаплаћених прихода и примања у пасиви код ПУ „Паша и 

Наташа“ у износу од 1.761 хиљаде динара. ПУ „Паша и Наташа“ је у 2021. и ранијим 

годинама у својим пословним књигама евидентирала потраживања од фондова за 

рефундацију расхода за породиљска и боловања преко 30 дана, међутим није 

евидентирала рефундације од стране Републичког фонда за здравствено осигурање, 

односно није раздуживала потраживања. 
 

Ризик: Уколико се у пословним књигама не евидентирају потраживања,  јавља се 

ризик од мање наплате прихода. 
 

Препорука број 32: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да 

евидентирају и искажу сва потраживања. 
 

Предузета мера: ПУ „Паша и Наташа“ је у поступку ревизије искњижила вредност 

више исказаних потраживања у износу од 1.761 хиљаде динара. 
 

Ревизија усаглашавања потраживања је вршена и путем захтева за конфирмацијом.  

Од укупно 15 послатих захтева за конфирмацијом стања које је по налогу ревизора 

послалa Општинска управа, достављено нам је седам конфирмација. У наставку је дат 

преглед достављених конфирмација.  
 

Табела број 33: Преглед купаца Општинске управе који су послали конфирмацију                          (у хиљадама динара) 

Р. бр.  Купци 
Износ код 

купаца 

Износ 

Општина 
Разлика 

1 2 3 4 5 (3-4) 

1. Министарство одбране 20 167 147 

2.  ЈП „ЕПС” Београд 0 0 0 

3. Министарство унутрашњих послова 15 14 1 

4. 
„Финална обрада дрвета и трговина“ пр Нова 

Варош 
66 66 0 

5. „Радача“ д.о.о. Нова Варош 913 913 0 
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6. Златиборски округ 101 101 0 

 148 
 

У поступку ревизије утврдили смо (путем конфирмација) да Општина управа није 

успоставила адекватан систем интерних контрола јер нису усаглашена потраживања у 

укупном износу од 148 хиљада динара код Општинске управе, што није у складу са 

чланом 18. став 4. Уредбе о буџетском рачуноводству. 
 

Краткорочни кредити, конто 123100 – Исказан је нето износ од 159 хиљада 

динара код Општинске управе по основу потраживања за повраћај кредита од два 

физичка лица. Стамбена комисија Општине Нова Варош је дана 7.3.2003. године донела 

Одлуку да се тадашњем председнику Општине и једном запосленом у Општинској 

управи одобри стамбени кредит за куповину стана. Висина кредита је 1.050 хиљада 

динара, са роком враћања од 20 година и годишњом каматом од 0,5%.Скупштина 

општине Нова Варош је закључила уговоре са корисницима кредита. Корисници кредита 

су започели са отплатом од априла 2003. године. 
 

Остали краткорочни пласмани, конто 123900 – Исказан је износ у нето износу 

од 500 хиљада динара код Туристичке организације по основу потраживања за више 

плаћени ПДВ. 
 

Обрачунати неплаћени расходи и издаци, конто 131200 – Исказана је нето 

вредност од 15.338 хиљада динара. 

Општина Нова Варош није успоставила адекватан систем интерних контрола јер 

у консолидованом билансу стања Општине Нова Варош није успостављена билансна 

равнотежа између одговарајућих конта класе 200000 – Обавезе и обрачунатих 

неплаћених расхода и издатака за износ од 295 хиљада динара, што није у складу са 

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја, 

корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и буџетских фондова. 
 

Остала активна временска разграничења, конто 131300 – Исказан је износ од 

2.648 хиљада динара, и то код: Општинске управе у износу од 30 хиљада динара, 

Туристичке организације у износу од 2.617 хиљада динара и код месних заједница у 

износу од једне хиљаде динара. 
 

Ванбилансна актива, група 351000 – На овој позицији није исказан износ.  
 

Откривена неправилност: Мање је исказана вредност ванбилансне активе у 

најмањем износу од 16.990 хиљада динара услед неевидентирања меница у пословним 

књигама и то: код Општинске управе у износу од 16.228 хиљада динара код 

Туристичке организације у износу од 676 хиљада динара и код ПУ „Паша и Наташа“ у 

износу од 86 хиљада динара . Истовремено је, у истом износу, мање исказано стање на 

352000 – Ванбилансна пасива. 
 

Ризик: Уколико се ванбилансно не евидентирају средстава обезбеђења, јавља се ризик 

да се не изврши наплата истих. 
 

Препорука број 33: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да 

врше евидентирање примљених меница. 
 

Предузете мере: У поступку ревизије директни и индиректни корисници Општине 

Нова Варош су предузели мере на отклањању откривених неправилности, и то: 
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- Општинска управа је књиговодствено  евидентирала менице укупне  вредности 

17.078 хиљада динара са стањем на дан 4.1.2022. године; 

- Туристичка организација „Златар“ је књиговодство  евидентирала меницу укупне  

вредности 676 хиљада динара која је важила на дан 31.12.2021. године и из пословних 

књига је искњижила исту, јер је рок важења менице истекао 22.4.2022. године; 

- ПУ „Паша и Наташа“ је књиговодствено  евидентирала меницу укупне  вредности 86 

хиљада динара која је важила на дан 31.12.2021. године и која има рок важења до 

30.6.2022. године. 

 

2.2.3.3. Пасива 
 

Укупна пасива исказана у Билансу стања износи 2.584.393 хиљаде динара, од чега 

су обавезе исказане у износу од 159.114 хиљаде динара, а капитал, утврђивање резултата 

пословања и ванбилансна евиденција у износу од 2.425.279 хиљада динара. 
 

Табела број 34: Пасива консолидованог биланса стања општине Нова Варош                                    (у хиљадама динара) 

Конто Опис 

Износ 

претходне 

године 

Износ текуће године 

Исказано 

стање 

Налаз 

ревизије 
Разлика 

1 2 3 4 5 6 (5-4) 

200000 Обавезе 41.781 159.114 166.696 7.582 

210000 Дугорочне обавезе 3.628 912 912 - 

211000 Домаће дугорочне обавезе 3.628 912 912 - 

230000 
Обавезе по основу расхода за 

запослене 
1.461 121 624 503 

236000 
Обавезе по основу социјалне помоћи 

запосленима 
- - 92 92 

237000 
Службена путовања и услуге по 

уговору 
1.461 121 532 411 

240000 

Обавезе по основу осталих 

расхода, изузев расхода за 

запослене 

61 123 409 286 

242000 Обавезе по основу субвенција - - - - 

244000 Обавезе за социјално осигурање - - 286 286 

245000 Обавезе за остале расходе 61 123 123 - 

250000 Обавезе из пословања 14.313 14.477 14.477 - 

251000 
Примљени аванси, депозити и 

кауције 
1.523 2.695 2.695 - 

252000 Обавезе према добављачима 12.768 11.765 11.765 - 

254000 Остале обавезе 22 17 17 - 

290000 Пасивна временска разграничења 22.318 143.481 150.274 6.793 

291000 Пасивна временска разграничења 22.318 143.481 150.274 6.793 

300000 

Капитал, утврђивање резултата 

пословања и ванбилансна 

евиденција 

2.196.949 2.425.279 2.546.656 121.377 

310000 Капитал 2.021.531 2.191.729 2.313.106 121.377 

311000 Капитал 2.021.531 2.191.729 2.313.106 121.377 

321121 

Вишак прихода и примања - 

суфицит 
122.730 231.780 231.780 - 

321311 
Нераспоређени вишак прихода и 

примања из ранијих година 
52.688 1.770 1.770 - 
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321312 Дефицит из ранијих година - - - - 

Укупна Пасива 2.238.730 2.584.393 2.713.352 128.959 

352000 Ванбилансна пасива - - 16.990 16.990 
 

(1)   Обавезе 

Обавезе су исказане у износу од 159.114 хиљаде динара, од чега се 912 хиљада 

динара односи на дугорочне обавезе, 121 хиљада динара на обавезе по основу расхода за 

запослене, 123 хиљаде динара по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене, 

14.477 хиљада динара на обавезе из пословања и 143.481 хиљада динара на пасивна 

временска разграничења. 
 

Домаће дугорочне обавезе, група 211000 – На овој билансној позицији исказане 

су обавезе у износу од 912 хиљада динара код Установе Туристичка организација 

„Златар“.  

Туристичко-спортски центар „Златар“ (од 19.3.2018. године Установа Туристичка 

организација  „Златар“) је закључио са „PORSHE LEASING SCG“ DOO, Београд Уговор 

о финансијском лизингу број 133/2016 од 18.10.2016. године. Уговор је закључен на 

период од пет година за набавку два комби возила. Отплата се врши у 60 месечних рата 

према плановима отплате. Исказана обавеза се односи на преостале четири рате до краја 

отплате и део неисплаћене доспеле обавезе за децембар. 
 

Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима, група 236000 – На овој 

билансној позицији нису исказане обавезе. 
 

Откривена неправилност: Мање су исказане обавезе у износу од 92 хиљаде динара 

у билансу стања ПУ „Паша и Наташа“, а самим тим и у консолидованом билансу стања 

општине Нова Варош на дан 31.12.2021. године, по основу накнада за боловање преко 

30 дана за две запослене за децембар 2021. године, јер исте нису евидентиране у 

пословним књигама Предшколске установе, што није у складу са чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству, чланом 12. Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 4. став 3. тачка 4а)  Правилника 

о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја, корисника 

буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и буџетских фондова. Истовремено је, у истом износу, мање исказано стање 

на конту 131200 - Обрачунати неплаћени расходи и издаци. 
 

Ризик: Неевидентирањем обавеза и нетачним исказивањем обавеза, јавља се ризик 

јавља се ризик да финансијски извештаји неће бити истинити и објективни. 
 

Препорука број 34: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош  да 

правилно евидентирају и исказују обавезе. 
  

Службена путовања и услуге по уговору, група 237000 – На овој билансној 

позицији исказане су обавезе у износу од 121 хиљаде динара код Установе Туристичка 

организација „Златар“. 
 

Откривена неправилност: Мање су исказане обавезе у укупном износу од 411 

хиљада динара у билансу стања ПУ „Паша и Наташа“, а самим тим и у консолидованом 

билансу стања општине Нова Варош на дан 31.12.2021. године и то: 242 хиљаде динара  

по уговорима о привременим и повременим пословима за девет ангажованих лица за 

децембар 2021. године и 169 хиљада динара за превоз деце и њихових пратиоца за 
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децембар 2021.године, јер исте нису евидентиране у пословним књигама Предшколске 

установе, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству, чланом 

12. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем и чланом 4. став 3. тачка 4а)  Правилника о начину припреме, састављања и 

подношења финансијских извештаја, корисника буџетских средстава, корисника 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова. 

Истовремено је, у истом износу, мање исказано стање на конту 131200 - Обрачунати 

неплаћени расходи и издаци,  
 

Ризик: Неевидентирањем обавеза и нетачним исказивањем обавеза, јавља се ризик 

јавља се ризик да финансијски извештаји неће бити истинити и објективни. 
 

Препорука број 35: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош  да 

правилно евидентирају и исказују обавезе. 
 

Обавезе за социјално осигурање, група 244000 – На овој билансној позицији нису 

исказане обавезе.  
 

Откривена неправилност: Мање су исказане обавезе код Општинске управе у износу 

од 286 хиљада динара, а самим тим и у консолидованом билансу стања општине Нова 

Варош на дан 31.12.2021. године, по рачуну број 1-34/2021 од 30.12.2021. године за 

пружање услуге лични пратилац детета за месец децембар,  јер исте нису евидентиране 

у пословним књигама Општинске управе, што није у складу са чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству, чланом 12. Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 4. став 3. тачка 4а)  Правилника 

о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја, корисника 

буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и буџетских фондова. Истовремено је, у истом износу, мање исказано стање 

на конту 131200 - Обрачунати неплаћени расходи и издаци. 
 

Ризик: Неевидентирањем обавеза и нетачним исказивањем обавеза, јавља се ризик 

јавља се ризик да финансијски извештаји неће бити истинити и објективни. 
 

Препорука број 36: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да 

правилно евидентирају и исказују обавезе.  
 

Обавезе за остале расходе, група 245000 – На овој билансној позицији исказане 

су обавезе у износу од 123 хиљаде динара код Установе Туристичка организација 

„Златар". 
 

Примљени аванси, депозити и кауције, група 251000. Исказано је стање у 

укупном износу од 2.695 хиљада динара и то: 

251100- Примљени аванси.  Исказан је износ од 2.648 хиљада динара: на име 

примљених аванса код Установе Туристичке организације „Златар“ у износу од 2.618 

хиљада динара, а односе се на унапред плаћене угоститељске услуге (услуге смештаја) 

од стране корисника услуга, које нису реализоване у 2021. години и код Општинске 

управе у износу од 30 хиљада динара по основу примљених аванса. 

251200- Примљени депозити. Исказан је износ од 47 хиљада динара по основу 

примљених депозита на наменском подрачуну Општине Нова Варош, који се води код 

Управе за трезор. 
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Обавезе према добављачима, група 252000 – На овој билансној позицији 

исказане су обавезе према добављачима у износу од 11.765 хиљада динара, и то код: 

директних корисника буџетских средстава у укупном износу од 3.740 хиљада динара 

(Општинска управа, Председник општине и Скупштина општине), Туристичке 

организације „Златар“ у износу од 6.025 хиљада динара, ПУ „Паша и Наташа“ у износу 

од 1.476 хиљада динара, ЈУ Спортски објекти у износу од 56 хиљада динара, Библиотеке 

„Јован Томић“ у износу од 197 хиљада динара,  Дома културе „Јован Томић“ у износу од 

241 хиљаде динара и код шест месних заједница у укупном износу од 30 хиљада динара. 

Јавна установа „Спортски објекти није успоставила адекватан систем интерних 

контрола јер је исказала у билансу стања на дан 31.12.2021. године обавезе према 

добављачима у износу од 56 хиљада динара по рачунима за децембар 2021. године, које 

није евидентирала у пословним књигама, нити је у пословним књигама у току 2021. 

године вршила евидентирање обавеза према добављачима на групи конта 252000 -

Обавезе према добављачима, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству,  чланом 12. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем и чланом 6. Правилника о начину припреме, 

састављања и подношења финансијских извештаја, корисника буџетских средстава, 

корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских 

фондова.  
 

 

Ревизија усаглашавања обавеза је вршена и путем захтева конфирмацијом, које су 

по налогу ревизора, послали доле наведени корисници буџетских средстава Општине 

Нова Варош: 

 

1)  Општинска управа  

Од укупно 20 послатих захтева за конфирмацијом стања достављено је 13 конфирмација.  
 

Табела број 35: Преглед добављача Општинске управе који су послали конфирмацију                   (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Добављачи 

Износ код 

добављача 
Износ ОУ Разлика 

1 2 3 4 5 

1. ЈП „3. Септембар“  586 586 0 

2. „Златар шпед“ д.о.о. 7 7 0 

3. „Енергија Златар НВ“ д.о.о. Нова Варош 711 711 0 

4. АТП „Мида-М“ 0 0 0 

5. ЈП „Електропривреда Србије“  1.953 1.952 1 

6. ЈП „Пошта Србије“ 36 36 0 

7. „Ла Фантана“ д.о.о. 0 7 7 

8. ДДОР „Нови Сад“ а.д.о. 118 118 0 

9. „Радача“ д.о.о. 0 0 0 

10. „СЗТР „Маринковић“ 14 14 0 

11. „Електромонтер“ д.о.о. 24 24 0 

12. Министарство унутрашњих послова 0 0 0 

13. „Телеком Србија“ а.д. 1 79 78 

Укупно 86 
 

 

2) ПУ „Паша и Наташа“ 

Од укупно 15 послатих захтева за конфирмацијом стања, достављено је десет 

конфирмација.  
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Табела број 36: Преглед добављача ПУ „Паша и Наташа“ који су послали конфирмацију             (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Добављачи 

Износ код 

добављача 

Износ ПУ 

„Паша и 

Наташа“ 

Разлика 

1 2 3 4 5 

1. ЈП „3. Септембар“ 27 27 0 

2. ЈП „Електропривреда Србије“ 139 149 10 

3. „Енергија Златар НВ“ д.о.о. Нова Варош 1.038 1.038 0 

4. „Пагос“ д.о.о. 30 30 0 

5. „Avenija MBNS1“ 20 20 0 

6. Пољопривредни комбинат „Златибор“ 11 13 2 

7. Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. 24 0 0 

8. ПТР „Авдић“ 210 71 139 

9. „Телеком Србија“ а.д. 3 3 24 

10 Пр производња хлеба, свежег пецива и колача „Летекс 1“ 17 17 0 

Укупно 173 
 

3) Библиотека „Јован Томић“ 

Од укупно десет послатих захтева за конфирмацијом стања, достављено је пет 

конфирмација. 
  

Табела број 37: Преглед добављача Библиотеке „Јован Томић“ који су послали конфирмацију          (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Добављачи 

Износ код 

добављача 

Износ код 

Библиотеке 
Разлика 

1 2 3 4 5 

1. ЈП „3. Септембар“ 3 3 0 

2. ЈП „Електропривреда Србије“ 8 8 0 

3.  „Енергија Златар НВ“ д.о.о. Нова Варош 180 180 0 

4. „Графичар“ д.о.о. Севојно  0 0 0 

5. „Телеком Србија“ а.д. Београд 3 3 0 

Укупно 0 
 

4) Дом културе „Јован Томић“ 

Од укупно 12 послатих захтева за конфирмацијом стања, достављено је седам 

конфирмација.  
 

 Табела број 38: Преглед добављача Дома културе „Јован Томић“ који су послали конфирмацију   (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Добављачи 

Износ код 

добављача 

Износ код Дома 

културе 
Разлика 

1 2 3 4 5 

1. ЈП „3. Септембар“ 11 11 0 

2. ЈП „Електропривреда Србије“ 41 41 0 

3.  „Енергија Златар НВ“ д.о.о. Нова Варош 171 171 0 

4. „Декор Инвест“ д.о.о. 0 0 0 

5. Добровољно ватрогасно друштво - Пријепоље 0 0 0 

6. „Yugoart“ д.о.о. 0 0 0 

7. „Телеком Србија“ а.д. 1 1 0 

Укупно 0 
 

5) Туристичка организација „Златар“ 

Од укупно 18 послатих захтева за конфирмацијом стања, достављено је једанаест 

конфирмација.  
 

Табела број 39: Преглед добављача Туристичке организације „Златар“ који су                                                                            

послали конфирмацију                                                                                                                               (у хиљадама динара) 
Р. 

бр. 
Добављачи 

Износ код 

добављача 
Износ код ТО Разлика 

1 2 3 4 5 

1. ЈП „3. Септембар“ 97 97 0 

2. ЈП „Електропривреда Србије“ 1.315 1.311 4 

3. СТР „Биљана“  6 6 0 
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4. „Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. 100 100 0 

5. СТР „Дукат“ 187 187 0 

6. СТР „Воћар-3“ 92 92 0 

7. „Lakeauto032“ д.о.о. 94 94 0 

8. МТЗУР „Браћа Василић“ 106 106 0 

9 „Биомлек“ д.о.о. 97 97 0 

10. Кланица „Недељковић“ 104 104 0 

11. „METRO Cash & Carry Србија“ 594 594 0 

Укупно 4 
 

У поступку ревизије утврдили смо (путем конфирмација) да Општина Нова Варош 

није успоставила адекватан систем интерних контрола јер нису усаглашене обавезе у 

укупном износу од 263 хиљаде динара, и то код Општинске управе у износу од 86 хиљада 

динара, ПУ „Паша и Наташа“ у износу од 173 хиљаде динара и Туристичке организације 

„Златар“ у износу од четири хиљаде динара. Наведено није у складу са чланом 18. тачка 

5. Уредбе о буџетском рачуноводству.  
 

Остале обавезе из пословања, група 254000 

У консолидованом билансу стања исказан је износ од 17 хиљада динара и то:  осам 

хиљада динара код Скупштине општине, пет хиљада динара код Председника општине 

и четири хиљаде динара код Установе Туристичка организација „Златар“. 
 

Пасивна временска разграничења, група 291000 – Исказано је стање у износу од 

143.481 хиљаде динара, и то: 132.965 хиљада динара код Општинске управе, 7.126 

хиљада динара Установе Туристичка организација „Златар“ и 3.390 хиљада динара код 

ПУ „Паша и Наташа“. 

 

(2) Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција 
 

Капитал и утврђивање резултата пословања исказани су у износу од 2.425.279 

хиљада динара.  
 

Нефинансијска имовина у сталним средствима, конто 311100 - Исказана је у 

износу од 2.095.480 хиљада динара.  

Општина Нова Варош није успоставила адекватан систем интерних контрола 

јер: Више је исказано стање на конту 311100 – Нефинансијска имовина у сталним 

средствима код ПУ „Паша и Наташа“ за 131 хиљаду динара, услед неправилног 

евидентирања у пословним књигама овог буџетског корисника, што није у складу са 

чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Истовремено је у истом 

износу мање исказано стање на конту 311200 – Нефинансијска имовина у залихама. 

Нефинансијска имовина у сталним средствима:  

-  мање је исказана у укупном износу од 144.722 хиљаде динара и  

- више исказана у укупном износу од 24.321 хиљаде динара, што је ближе објашњено 

у тачки 2.2.3.2. Актива. 
 

Нефинансијска имовина у залихама, конто 311200 -  Исказан је износ од 1.956 

хиљадa динара.  
 

Финансијска имовина, конто 311400 – Исказан је износ од 42.459 хиљада динара.  

Општина Нова Варош није успоставила адекватан систем интерних контрола 

јер: Мање је исказано стање на конту 311400 – Финансијска имовина за 478 хиљада 

динара код Општинске управе, услед неправилног евидентирања потраживања по основу 

дугорочног кредита, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству 
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и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. Истовремено је у истом износу више исказано стање на конту 291200 – 

Разграничени плаћени расходи и издаци. 
 

Пренета неутрошена средства из ранијих година, конто 311700 -  Исказан је 

износ од 51.834 хиљаде динара.  
 

Вишак прихода и примања – суфицит, субаналитички конто 321121 – На овој 

билансној позицији исказан је износ од 231.780 хиљада динара.  
 

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, субаналитички 

конто 321311 -  Исказан је износ од 1.770 хиљадa динара.  
 

Ванбилансна пасива, група 352000 – На овој позицији није исказан износ.  

Мање је исказана вредност ванбилансне пасиве у најмањем износу од 16.990 

хиљада динара, услед неевидентирања меница. Истовремено је, у истом износу мање 

исказано стање на групи 351000 – Ванбилансна актива. 

 

2.2.4. Извештај о капиталним издацима и примањима 
 

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.2021. до 

31.12.2021. године (Образац 3), утврђена су примања у износу од 1.181 хиљаде  динара и 

издаци у износу од 192.033 хиљадe динара, што значи да је остварен мањак примања у 

износу од 190.852 хиљаде динара, док је у 2020. години исказан мањак примања у износу 

од 166.906 хиљада динара. 
 

 

Табела број 40: Извештај о капиталним издацима и примањима                                                     (у  хиљадама динара) 

Конто О П И С Претходна година Текућа година 

ПРИМАЊА  1.554 1.181 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине  1.554 1.181 

810000 Примања од продаје основних средстава 682 273 

840000 Примања од продаје природне имовине 872 908 

ИЗДАЦИ 168.460 192.033 

500000 Издаци за нефинансијску имовину  168.460 182.033 

510000 Основна средства 166.538 179.571 

540000 Природна имовина 1.922 2.462 

600000 
Издаци за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине 
- 10.000 

620000 Набавка финансијске имовине - 10.000 

 Мањак примања  166.906 190.852 

 

Откривена неправилност: У Извештају о капиталним издацима и примањима - 

Обрасцу 3 на ознаци ОП 3163, мање је исказан мањак примања у износу од 4.601 

хиљадe динара, јер: 

- 134 хиљаде динара су неправилно евидентирана примања на контима текућих 

прихода и 

- 4.735 хиљада динара су неправилно евидентирани издаци на контима текућих 

расхода. 

Наведено није у складу са чланом 8. Правилника о начину припреме, састављања и 

подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова. 
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Ризик: Уколико се неправилно евидентирају издаци, јавља се ризик од неистинитог 

извештавања. 
 

Препорука број 37: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да у 

консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима – Обрасцу 3 

правилно исказују издатке за нефинансијску имовину. 

 

2.2.5. Извештај о новчаним токовима 
 

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.1.2021. до 31.12.2021. године 

(Образац 4), утврђени су новчани приливи у износу од 861.601 хиљаде динара, новчани 

одливи у износу од 751.607 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 

283.634 хиљадe динара. 
 

Табела број 41: Извештај о новчаним токовима                                                                                  (у хиљадама динара) 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
О П И С 

Претходна 

година 

Текућа 

година 

4001  НОВЧАНИ ПРИЛИВИ  700.767 861.601 

4002 700000 Текући приходи  699.213 860.420 

4003 710000 Порези  364.587 434.908 

4057 730000 Донације, помоћи и трансфери 269.447 350.192 

4069 740000 Други приходи  65.125 75.243 

4094 770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  54 77 

4106 800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.554 1.181 

4107 810000 Примања од продаје основних средстава 682 273 

4124 840000 Примања од продаје природне имовине 872 908 

4171  НОВЧАНИ ОДЛИВИ 670.013 751.607 

4172 400000 Текући расходи 501.553 559.574 

4173 410000 Расходи за запослене 112.621 115.486 

4195 420000 Коришћење услуга и роба 182.778 234.398 

4255 440000 
Отплата камата и пратећи трошкови 

задуживања 
167 134 

4279 450000 Субвенције 43.341 50.091 

4292 460000 Донације, дотације и трансфери  79.977 96.017 

4308 470000 Социјално осигурање и социјална заштита  29.619 26.926 

4323 480000 Остали расходи  53.050 36.522 

4340 500000 Издаци за нефинансијску имовину  168.460 182.033 

4341 510000 Основна средства  166.538 179.571 

4375 540000 Природна имовина 1.922 2.462 

4386 600000 
Издаци за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине 
- 10.000 

4412 620000 Набавка финансијске имовине - 10.000 

4434  Вишак новчаних прилива 30.754 109.994 

4436  Салдо готовине на почетку године  143.709 173.731 

4437  
Кориговани приливи за примљена средства у 

обрачуну  
726.085 883.671 

4438  

Корекција новчаних прилива за наплаћена 

средства која се не евидентирају преко класа 

700000, 800000 и 900000 

25.318 22.070 

4439  
Кориговани одливи за исплаћена средства у 

обрачуну  
696.063 773.768 

4441  

Корекција новчаних одлива за износ плаћених 

расхода који се не евидентирају преко класе 

400000, 500000 и 600000 

26.050 22.161 

4442  Салдо готовине на крају године  173.731 283.634 
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Општина је за 2021. годину исказала: (1) вишак новчаних прилива у износу од 

109.994 хиљаде динара, (2) салдо готовине на почетку године у износу од 173.731 хиљаде 

динара, (3) кориговани прилив за примљена средства у обрачуну у износу од 883.671 

хиљаде динара, (4) кориговани одлив за исплаћена средства у обрачуну у износу од 

773.768 хиљада динара и (5) салдо готовине на крају године у износу од 283.634 хиљаде 

динара.  
 

Откривена неправилност: У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.1.2021. 

до 31.12.2021. године - Образац 4 мање је исказан салдо готовине на почетку године у 

износу од 11 хиљада динара, јер нису исказана сва новчана средства на дан 1.1.2021. 

године. Салдо готовине на крају године је исказан у тачном износу, тако да нису тачно 

извршене одговарајуће корекције (АОП 4438 и АОП 4441). 
 

Ризик: Уколико извештај о новчаним токовима не исказује тачне податке, јавља се 

ризик од погрешног извештавања. 
 

Препорука број 38: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да у 

консолидованом Извештају о новчаним токовима – Образац 4 исказују тачан износ 

салда на почетку године, кориговане приливе за примљена средства у обрачуну и 

кориговане одливе за  исплаћена средства у обрачуну. 

 

 2.2.6. Остали извештаји завршног рачуна 
 

Чланом 79. Закона о буџетском систему је одређено да  годишњи финансијски 

извештај о извршењу буџета садржи годишњи извештај о учинку програма, укључујући 

и учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним напоменама, објашњењима 

и образложењима. 

Чланом 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских 

извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и буџетских фондова регулисано је да финансијски извештаји, 

садрже и извештаје који се достављају у писаној форми, а за које се не прописују обрасци, 

и то: образложење одступања између одобрених средстава и извршења, извештај о 

коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве, извештај о гаранцијама датим 

у току фискалне године, извештај о примљеним донацијама, задужењу на домаћем и 

страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова и извештај о 

реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, 

функцијама, економским класификацијама и изворима средстава на нивоу буџета. 
 

1) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења  
 

Одлуком о буџету општине Нова Варош за 2021. годину укупни приходи и примања 

су планирани у износу од 819.763 хиљаде динара. Укупни расходи и издаци су планирани 

у износу од 987.425 хиљада динара. 

Остварени укупни приходи и примања буџета општине Нова Варош за 2021. годину 

износе 861.601 хиљада динара и то: из извора финансирања 01 – Општи приходи и 

примања буџета у износу од 682.813 хиљада динара, из извора финансирања 07- 

Трансфери од других нивоа власти у износу од 136.021 хиљаде динара и из осталих 

извора 42.767 хиљада динара, што у односу на план представља извршење од 105%. 

Укупни расходи и издаци буџета за 2021. годину износе 751.607 хиљада динара, од 

чега из извора финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета у износу од 484.818 
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хиљада динара, из извора финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти у износу 

од 102.618 хиљада динара и из осталих извора у износу од 164.171 хиљаде динара, што у 

односу на план представља извршење од 76%. 

У извештају Образложења великих одступања између одобрених средстава и 

извршења у 2021. години дато је упоређивање плана и извршења планираних и 

извршених расхода и издатака и утврђено је веће стање разлике по следећим економским 

класификацијама:  
 

 Табела број 42: Разлика између планираних и извршених расхода и издатака                                (у хиљадама динара) 

Економ. 

класиф. 
Расходи и издаци (опис) 

Одобрена 

средства из 

буџета 

Извршење 

код 

буџетских 

корисника 

Разлике % 

1 2 3 4  5 (3-4) 6 (4/3) 

411000 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
98.810 95.496 3.314 97% 

421000 Стални трошкови 75.000 61.448 13.552 82% 

422000 Трошкови путовања 3.345 1.825 1.520 55% 

423000 Услуге по уговору 80.121 64.150 15971 80% 

424000 Специјализоване услуге 50.057 36.026 14.031    72% 

425000 Текуће поправке и одржавање 42.031 34.111 7.920 81% 

426000 Материјал 45.708 36.838 8.870 81% 

463000 
Трансфери осталим нивоима 

власти 
94.162 76.228 17.934     81% 

472000 
Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
32.000 26.926 5.074 84% 

510000 Зграде и грађевински објекти 297.018 160.743 136.275 54% 

 

Дата су објашњења одступања за све наведене расходе и издатке код којих су 

утврђена већа одступања извршења у односу на план. 
 

 

 

2) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве 

На основу Закона о буџетском систему, Општинско веће је у 2021. години доносило 

решења о употреби средстава текуће и сталне резерве, на предлог локалног органа управе 

надлежног за финансије. 
 

(1) Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у 2021. години 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему средства текућа буџетска резерва 

користи 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. 

Одлуком о буџету општине Нова Варош за 2021. годину планирана је текућа 

буџетска резерва у износу од 15.000 хиљада динара. Одлуком о измени Одлуке о буџету 

општине Нова Варош за 2021. годину Други ребаланс, увећана је планирана текућа 

буџетска резерва за 3.500 хиљада динара, тако да је укупни планирани износ текуће 

резерве од 18.500 хиљада динара. 

Председник општине Нова Варош донео је 32 решења о употреби текуће буџетске 

резерве у укупном износу од 14.764 хиљаде динара. 
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Табела број 43:Преглед донетих решења о употреби текуће буџетске резерве         (у динарима) 

Р. 

бр. 
Решење Датум Опис Износ 

1 400-1/84/2021-01 28.1.2021 
Набавка агрегата за OШ „Кнезова 

Рашковића“ 
100.000,00 

2 400-1/270/2021-01 26.2.2021 
Набавка домаћих акција и осталог капитала 

– за трансфер станицу 
200.000,00 

3 400-1/258/2021-01 3.3.2021 
Фондација за пројекат „Оснаживање младих 

пољопривредника“ 
150.000,00 

4 400-1/364/2021-01 5.4.2021 Помоћ у Медицинском лечењу запосленог 35.000,00 

5 400-1/272/2021-01 9.4.2021 
МЗ Акмачићи за плаћање електричне 

енергије 
600.000,00 

6 400-1/602/2021-01 26.5.2021 
МЗ Бистрица - Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката 
200.000,00 

7 400-1/749/2021-01 21.6.2021 
Библиотека „Јован Томић“ штампање књиге 

„Нова Варош из старих албума“ 
100.000,00 

8 400-1/779/2021-01 22.6.2021 
Дом културе „Јован Томић“ Санација и 

реконструкција зграде Дома Културе 
2.000.000,00 

9 400-1/809/2021-01 30.6.2021 МЗ Бистрица - Енергетске услуге 50.000,00 

10 400-1/1005/2021-01 30.6.2021 МЗ Акмачићи - Енергетске услуге 350.000,00 

11 400-1/833/2021-01 2.7.2021 
ТО „Златар“ Одржавање осме манифестације 

„Златарфест“ 
4.000.000,00 

12 400-1/854/2021-01 2.7.2021 
Фондација за пројекат „Оснаживање младих 

пољопривредника“ 
100.000,00 

13 400-1/1005/2021-01 17.8.2021 МЗ Акмачићи - Енергетске услуге 125.000,00 

14 400-1/1073/2021-01 18.8.2021 Пројекат заштите животне средине 808.000,00 

15 400-1/1157/2021-01 31.8.2021 Пројекат уклањања дивљих депонија 400.000,00 

16 400-1/1286/2021-01 27.9.2021 
Функционисање мера активне политике 

запошљавања 
500.000,00 

17 400-1/1402/2021-01 21.10.2021 
ОШ „ Живко Љујић“ - Капитално одржавање 

објеката“ 
140.000,00 

18 400-1/1446/2021-01 29.10.2021 
МЗ Акмачићи - Текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката 
44.000,00 

19 400-1/1478/2021-01 3.11.2021 
МЗ Радоиња - Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката 
200.000,00 

20 400-1/1522/2021-01 8.11.2021 ОШ „ Вук Караџић“ - Јасеново 300.000,00 

21 400-1/1530/2021-01 9.11.2021 
МЗ Божетићи - Текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката 
152.000,00 

22 400-1/1533/2021-01 9.11.2021 Општинска управа - јавна расвета 400.000,00 

23 400-1/1543/2021-01 12.11.2021 Општинска управа - Обавезне таксе 100.000,00 

24 400-1/1557/2021-01 16.11.2021 ОШ „ Живко Љујић“ - Путовање ученика 400.000,00 

25 400-1/1666/2021-01 2.12.2021 
ОШ „Кнезова Рашковића“ Божетићи -

Трошкови за запослене 
70.000,00 

26 400-1/1665/2021-01 2.12.2021 
Општинска управа - Заштита и очување реке 

Лим 
150.000,00 

27 400-1/1800/2021-01 14.12.2021. МЗ Бистрица - Стални трошкови 20.000,00 

28 400-1/1875/2021-01 22.12.2021 Дом  културе - Стручне услуге 120.000,00 

29 400-1/1903/2021-01 24.12.2021 Дом културе - Санација и реконструкција 900.000,00 

30 400-1/1961/2021-01 29.12.2021 Општинска управа - Услуге по уговору 650.000,00 

31 400-1/1975/2021-01 29.12.2021 Општинска управа - Стални трошкови 800.000,00 

32 400-1-1997/2021-01 31.12.2021 
Општинска управа - Социјална давања 

запосленима 
600.000,00 

   Укупно 14.764.000,00 
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(2) Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве у 2021. години 

На основу члана 70. Закона о буџетском систему стална буџетска резерва се 

користи за финансирање расхода и издатака на име учешћа Републике Србије, односно 

локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, 

поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, 

еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, 

који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. 

Одлуком о буџету општине Нова Варош за 2021. годину  је планирана стална 

резерва у износу од 2.000 хиљада динара. У периоду до доношења Одлуке о измени 

Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2021. годину - Други ребаланс, није вршена 

промена планиране сталне резерве. 

Председник општине Нова Варош је донео два решења о употреби сталне буџетске 

резерве у укупном износу од 446 хиљада динара. 
 

Табела број 44: Преглед донетих решења о употреби сталне буџетске резерве        (у динарима) 

Р. 

бр. 
Решење Датум Опис Износ 

1 06-1/37/2121-03 29.1.2021. Набавка моторног бацача снега   346.000,00 

2 06-122/4/2021-03 4.8.2021. 
Поправка сеоског пута оштећеног у пожару  

у МЗ  Негбина 

100.000,00 

   Укупно 446.000,00 

 

3) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године 

Чланом 34. Закона о јавном дугу дефинисано је да локалне власти не могу давати 

гаранције. Поштујући законску регулативу општина Нова Варош није давала гаранције 

у 2021. години. 
 

4) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном 

тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова 

Према Закону о донацијама и хуманитарној помоћи, државни органи и 

организације могу примати донације и хуманитарну помоћ. Сходно члану 2. тачка 45. 

Закона о буџетском систему, донација је дефинисана као наменски приход, који се 

остварује на основу уговора између даваоца и примаоца донације.  

Општина Нова Варош се у периоду од 1.1.2021-31.12.2021. године није 

задуживала код домаћих и страних пословних банака за финансирање капиталних 

инвестиција и нема отплата по кредитима из ранијег периода. 

У Извештају о примљеним донацијама Општина Нова Варош је исказала да је у 

2021. години износ примљених донација 4.000,00 америчких долара, што у динарској 

противвредности износи 383 хиљаде динара, а по основу Уговора донацији број 401-12 

од 17.12.2020. са „UNOPS“. 
 

Откривена неправилност: У Извештају о примљеним донацијама и задужењу на 

домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова 

Општина Нова Варош није исказала све донације у укупном износу од 362  хиљаде 

динара, које су индиректни корисници буџета остварили у 2021. години и то: 

- Туристичка организација „Златар“ у износу од 235 хиљада динара по основу 

Уговора број 096-21-SWG од 27.1.2021. године, који је наведени индиректни 

корисник закључио са Сталном радном групом за регионални рурални развој у 
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Југоисточној Европи (SWG). Предмет Уговора је додела средстава од 1.999,00 евра, 

за мере подршке у епидемиолошкој ситуацији. 

- Дом културе „Јован Томић“ и  Библиотека „Јован Томић“ у укупном износу од 127 

хиљада динара по основу добровољних трансфера од физичких и правних лица. 
 

Ризик: Уколико се у Извештају о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и 

страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова нетачно исказују 

примљене донације, јавља се ризик од погрешног извештавања. 
 

Препорука број 39: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да у 

Извештају о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту 

новца и капитала и извршеним отплатама дугова исказују све донације примљене у 

текућој години. 
 

5) Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, 

програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима 

на нивоу буџета 

 У нацрту Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Нова Варош за 2021. годину, 

Општина Нова Варош је навела податке о реализацији укупних средстава буџета по 

корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и 

изворима финансирања. 

 

Годишњи извештај о учинку програма за 2021. годину 

Министарство финансија Републике Србије донело је Упутство за праћење и 

извештавање о учинку програма. Овим упутством предвиђена је обавеза буџетских 

корисника да прате и извештавају о учинку програма. Праћење имплементације 

програма је пословни процес где су надлежни корисници буџета у ком се прикупљају, 

обједињују, анализирају и евидентирају релевантне информације о томе како се 

програми, односно програмске активности као саставни делови програма, спроводе у 

односу на очекиване резултате. 

Одлука о Завршном рачуну буџета општине Нова Варош за 2021. годину израђена 

је у складу са садржајем и класификацијом Одлуке о буџету општине Нова Варош за 

2021. годину, односно по програмској класификацији, што је приказано у наредном 

прегледу. 
 

Табела број 45:Годишњи извештај о учинку програма                                                                         (у хиљадама динара) 

Шифра 

програм

а 

Назив програма 
Усвојен буџет 

за 2021. 

Текући буџет 

за 2021. 

Извршење у 

2021. 

Проценат 

извршења 

1 2 3 4 5 6 (5/4) 

1101 
Програм 1: Становање, урбанизам 

и просторно планирање 
15.108 15.108 2.680 18% 

1102 Програм 2: Комуналне делатности 80.500 80.500 33.735 42% 

1501 
Програм 3: Локални економски 

развој 
16.500 16.500 16.221 98% 

1502 Програм 4: Развој туризма 57.220 115.902 85.775 74% 

0101 
Програм 5: Пољопривреда и 

рурални развој 
12.650 12.650 10.788 85% 

0401 
Програм 6: Заштита животне 

средине 
118.937 118.937 110.742 93% 
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0701 

Програм 7: Организација 

саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 

160.206 160.206 93.433 58% 

2001 
Програм 8: Предшколско 

васпитање и образовање 
52.070 54.248 52.818 97% 

2002 
Програм 9: Основно образовање и 

васпитање 
65.885 65885 56.380 86% 

2003 
Програм 10: Средње васпитање и 

образовање 
24.953 24.953 18.209 73% 

0901 
Програм 11: Социјална и дечија 

заштита 
49.434 49.434 43.505 88% 

1801 Програм 12: Здравствена заштита 16.140 16.140 15.749 98% 

1201 
Програм 13: Развој културе и 

информисања 
51.110 55.284 50.893 92% 

1301 
Програм 14: Развој спорта и 

омладине 
57.990 57.990 38.978 67% 

0602 
Програм 15: Опште услуге локалне 

самоуправе 
115.550 117.398 98.036 84% 

2101 
Програм 16: Политички систем 

локалне самоуправе 
30.480 30.480 23.660 78% 

0501 

Програм 17: Енергетска 

ефикасност и обновљиви извори 

енергије 

1.100 - 0 - 

Укупно: 925.833 992.715 751.603 76% 

 

 

Откривена неправилност: Одлука о завршном рачуну буџета општине Нова Варош 

за 2021. годину не садржи потпуно образложење одступања између одобрених 

средстава и средстава извршења буџета, односно није наведено образложење за две 

програмске активности које нису реализоване и у оквиру којих није било извршења 

расхода и издатака, као и за две пројектне активности, у оквиру којих је проценат 

извршења расхода и издатака у односу на текући буџет испод 80%. Наведено није у 

складу са чланом 79. Закона о буџетском систему.  
 

Ризик: Уколико годишњи извештај о учинку програма не садржи  додатне напомене, 

објашњења и образложења постоји ризик од непотпуног извештавања. 
 

Препорука број 40: Препоручујемо одговорним лицима Општине Нова Варош да 

годишњи извештај о учинку програма садржи све неопходне податке и информације. 

 

Учинак на унапређењу родне равноправности за 2021. годину 

Руководилац Одељења за буџет и финансије Општинске управе, донео је дана 

19.3.2020. године План увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и 

доношења буџета општине Нова варош за 2021. годину број 400-75/2019-09.  

Овим Планом дефинисани су следећи програми који су обухваћени родно 

одговорним буџетирањем у 2021. години.  
 

Табела број 46: Програми родно одговорног буџетирања  

Редни 

број 

Назив буџетског 

корисника 
Назив програма 

1. Општинска управа  Програм 3 – Локални економски развој 

2. Општинска управа Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој 

3. Општинска управа Програм 14 – Развој спорта и омладине 
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У оквиру програма 3 – Локални економски развој реализована је програмска 

активност Мере активне политике запошљавања. Циљ програмске активности је 

повећање броја запослених кроз активне мере запошљавања. Индикатор учинка је број 

новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања. Циљна 

вредност индикатора је 76%, а остварено је 77%. Према подацима Националне службе за 

запошљавање у 2021. години Локалним акционим планом реализовани су следећи 

програми: Самозапошљавање, Јавни радови и Стручна пракса. Проценат жена који 

добија средства по програмима Локалног акционог плана за запошљавање већи је у 2021. 

години у односу на претходне две године и износи 77% жена и 23% мушкараца. 

У оквиру програма 5 – Пољопривреда и рурални развој реализована је програмска 

активност  Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници. Циљ 

програмске активности је стварање услова за развој и унапређење пољопривредне 

производње. Индикатор учинка је број регистрованих пољопривредних газдинстава чији 

су носиоци жене, који су корисници директног плаћања у односу на укупан број 

пољопривредних газдинстава корисника мера директног плаћања. Циљна вредност је 30, 

а остварено у 2021. години је 36. 

У оквиру програма 14 – Развој спорта и омладине реализоване су две програмске 

активности и то: (1) Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима и (2) Спровођење омладинске политике. Циљ програмске активности Подршке 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима је унапређење подршке 

локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области 

спорта. Утврђена су два индикатора учинка:  

(1) број чланова програма спортских организација финансираних од стране 

општине - циљна вредност је 120 жена и 430 мушкараца, а остварена вредност у 2021. 

години је 190 жена и 450 мушкараца који су чланови спортских организација и 

удружења.  

(2) број годишњих програма спортских организација финансираних од стране 

општине чији су корисници жене  - циљна вредност је три, што је и остварена вредност 

у  2021. години.  

Циљ програмске активности Спровођење омладинске политике је подршка 

активном укључивању младих у различите друштвене активности. Индикатор учинка је 

број младих корисника услуга мера омладинске политике. Циљна вредност индикатора 

је 750 жена и 450 мушкараца, што су и остварене вредности у 2021. години. 

 

2.3. Потенцијалне обавезе 
 

Општина Нова Варош води укупно 60 парничних, ванпарничних и извршних 

спорова пред надлежним судовима од којих је: 

- пет  предмета у  парничном поступку у којима је Општина Нова Варош тужилац, 

- 42 предмета у парничном поступку у којима је Општина Нова Варош туженик, 

- осам предмета у парничном поступку у којима је Општина Нова Варош један од 

тужених солидарно са другим правним лицима,  

- пет предмета у извршном поступку, од којих је Општина Нова Варош поверилац. 

Укупна потраживања Општине Нова Варош у парничним предметима за 2021. 

годину износе 9.830 хиљадa динара. 

Потенцијалне обавезе Општине Нова Варош у парничним предметима где је 

Општина самостално тужена износе 9.664 хиљадe динара. Потенцијалне обавезе 

Општине Нова Варош где је општина тужена солидарно са другим тужиоцима  износе 

23.561 хиљада динара. 
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У извршном поступку, потраживања повериоца Општине Нова Варош од дужника 

износе 3.549 хиљада динара. 

Горе наведени износи су оквирни (без обрачунате камате и трошкова парничних, 

ванпарничних и извршних трошкова) и неизвесни су  временски оквири дужине трајања 

спорова и коначан исход истих. 

 

3. Друга питања у поступку ревизије 

 

Иако циљ ове ревизије није био давање мишљења о усклађености пословања са 

прописима, вршењем ревизије консолидованих финансијских извештаја завршног 

рачуна буџета Општине Нова Варош за 2021. годину утврдили смо следеће недостатке: 

 

1) Обрачун и исплата плата, додатака и накнада код индиректнoг корисника 

буџетских средстава Општине Нова Варош – Установа Туристичка 

организација „Златар“ 
 

(1) Увидом у исплатне листе запослених код Установе Туристичка организација 

„Златар“ за месеце март, јун и октобар 2021. године, рекапитулацију обрачуна зарада 

(плата) за наведене месеце, као и у достављене податке о запосленим лицима, 

(појединачна решења којима се запослени распоређују на радно место и којим им је 

утврђен коефицијент, Уговором о правима и обавезама директора ) утврдили смо: 

(1.1) Туристичка организација је приликом обрачуна и исплате плата запосленим 

лицима и именованом лицу примењивала коефицијенте у складу са Уредбом о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 

запослених у државним органима, уместо да је општим актом уз претходно прибављену 

сагласности оснивача, уредила права, обавезе и одговорности запослених, како је 

прописано Законом о запосленима у јавним службама. 

Чланом 3. став 1 тачка 3) Закона о запосленима у јавним  службама прописано је да 

је општи акт колективни уговор, односно правилник о раду којим се уређују права, 

обавезе и одговорности из радног односа у складу са законом. Чланом 5. наведеног 

Закона прописано је да на права, обавезе и одговорности запослених која нису уређена 

овим законом, односно законом којим се уређује рад јавне службе, примењују се закон 

којим се уређује област рада, колективни уговор, односно правилник о раду. Ако се 

правилником о раду, у складу са законом, уређују права, обавезе и одговорности 

запослених, правилник о раду доноси се уз претходно прибављену сагласност оснивача, 

односно надлежног органа из чијих средстава се обезбеђују средстава за рад јавне службе 

и прибављено мишљење репрезентативног синдиката код послодавца. 

(1.2) За обрачун и исплату плате запослених у Туристичкој организацији 

примењенa je основицa за запослене у органима и службама локалне власти, уместо за 

остале јавне службе које су корисници буџетских средстава,. 

 Закључком Владе РС 05 број 121-10894/2020 од 24.12.2020. године прописане су 

основице за плате запослених у јавним службама и органима локалне власти (почев од 

плате за децембар 2020. године и од плате за март 2021. године.) 

Министарство финансија је припремило Упутство за припрему одлуке о буџету 

локалне власти за 2021. годину и пројекцијама за 2022. и 2023. годину, којим је на страни 

број 7 у тачки 2. Законом уређена основица за обрачун плата, утврђено да се приликом 

обрачуна и исплате плата код корисника буџета локалне власти примењују основице 

према закључцима Владе Републике Србије, до почетка примене одредаба Закона о 

систему плата запослених у јавном сектору. 
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2) Обрачун и исплата плата, додатака и накнада код индиректног корисника 

буџетских средстава Општине Нова Варош – Јавна установа „Спортски 

објекти“ 
 

Увидом у исплатне листе запослених код Јавне установе Спортски објекти (у даљем 

тексту ЈУ „Спортски објекти“) за месеце март, јун и октобар 2021. године, 

рекапитулацију обрачуна зарада (плата) за наведене месеце, као и у достављене податке 

о вршиоцима дужности директора који су ову функцију обављали у 2021.години 

(конкурсна документација, Записник са седнице Скупштине, Решења о именовању 

директора, радно искуство и дипломе о стеченом образовању) утврдили смо да:  

- вршилац дужности директора, који је обављао ову функцију на основу Решења о 

именовању вршиоца дужности директора број 06-48/13/2020-02 од 17.9.2020. године (до 

именовања новог вршиоца дужности, односно до 23.12.2021. године), не испуњава услов 

прописан Статутом ЈУ „Спортски објекти“, односно поседује диплому о стеченом вишем 

образовању; 

- вршилац дужности директора, који обавља ову функцију на основу Решења о 

именовању вршиоца дужности директора број 06-186/19/2021-02 од 23.12.2021. године 

не испуњава услове прописане Статутом ЈУ „Спортски објекти, односно не поседује три 

године радног искуства. 

   Чланом 20 Статута ЈУ „Спортски објекти“ прописани су услови за избор 

кандидата за директора и то између осталих: стечено високо образовање на основним 

академским студијама првог и другог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године и три године радног искуства у 

струци. Чланом 24. Статута ЈУ „Спортски објекти“  прописано је да вршилац дужности 

директора може обављати ту функцију најдуже годину дана. Вршилац дужности 

директора мора да испуњава услове за избор кандидата за директора из члана 20. овог 

Статута.  

 

3) Број ангажованих лица код индиректног корисника буџетских средстава 

Општине Нова Варош – Установа Туристичка организација „Златар“ 
 

Увидом у исплатне листе запослених код Установе Туристичка организација 

„Златар“ за месеце март, јун и октобар 2021. године, рекапитулацију обрачуна зарада 

(плата) за наведене месеце, као и за месец децембар 2021. године, извод из Регистра 

запослених за месец децембар 2021. године и достављене уговоре о обављању 

привремених и повремених послова, утврдили смо да је на дан 31.12.2021. године у 

Туристичкој организацији у радном односу било је једно именовано лице (директор), 

четири запослена на неодређено време и 39 лица ангажованих по привременим и 

повременим пословима. 

Чланом 27к став 4. Закона о буџетском систему прописано је да почев од 1. јануара 

2021. године укупан број запослених на одређено време (изузев у својству приправника), 

лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, 

преко омладинске и студентске задруге, као и посредством агенције за привремено 

запошљавање и лица ангажованих по другим основама код корисника јавних средстава, 

не може бити већи од 10% укупног броја запослених на неодређено, осим изузетно у 

сагласност тела Владе на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење 

Министарства. 
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Чланом 27к став 6. наведеног Закона прописано је да изузетно од става 4. овог члана 

корисник јавних средстава који има мање од 50 запослених на неодређено време може 

да има највише до седам запослених, односно ангажованих лица у смислу става 4. овог 

члана.  

С обзиром да установа Туристичка организација „Златар“ нема сагласност 

Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 

корисника јавних средстава за ангажовање 39 лица по основу привремених и повремених 

послова, утврдили смо да су лица ангажована супротно члану 27к Закона о буџетском 

систему. 

 

4) Дотације невладиним организацијама код директног корисника буџетских 

средстава- Општинске управе 
 

Увидом у достављену документацију (Уговор о реализацији годишњег програма са 

Спортским савезом Нова Варош  број 06-96/3 -1/1 /2020 -03 од 27.1.2021. године, 

финансијски план Спортског савеза број 23/2021 од 27.1.2021. године са изменама, 

Периодичне извештаје које је подносио Спортски савез и Завршни извештај о 

реализацији програма 8/2022 од 14.1.2022, као и приложене рачуне и изводе Управе за 

трезор) утврђено је да: 

(1) Општина Нова Варош није успоставила адекватне контроле у области дотација 

спортским организацијама јер : 

- је Спортски савез донео три измене финансијског плана, без поднетог писаног 

захтева Општинском већу за одобрење одступања, што није у складу са чланом 138 став 

2. Закона о спорту и чланом 40. Правилника  о одобравању и финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Нова 

Варош;  

- Општинско веће није вршило контролу реализације програма, односно делова 

програма и коришћења средстава буџета Општине Нова Варош, што није у складу са 

чланом 138. став 1, а у вези са чланом 131. Закона о спорту и чланом 34. Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у Општини Нова Варош; 

(2) Спортски савез је у 2021. години ненаменски утрошио средства у износу од 766 

хиљада динара, односно за трошкове који нису предвиђени финансијским планом, и то: 

115 хиљада динара за трошкове адвоката, 41 хиљаде динара по основу увећања дуга у 

поступку принудне наплате, 80 хиљада динара за трошкове поступка, 204 хиљаде динара 

за прекршајне казне, 326 хиљада динара по рачунима из 2019. године. Ненаменски 

утрошена средства нису враћена у буџет од стране носиоца програма коме су пренета 

средства, што није у складу са чланом са чланом 138. став 1, а у вези са члановима 122. 

став 4. и 133. став 1. тачка 3) Закона о спорту и чланом 13. Правилника о одобравању и 

финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта у Општини Нова Варош. 
 

На основу одредби члана 21. Пословника Државне ревизорске институције 

(„Службени гласник РС“, број 9/2009) и Приручника - Методолошка правила и смернице 

за ревизију финансијских извештаја, субјекту ревизије је достављено Писмо руководству 

у коме су наведени недостаци у пословању који су ревизијом откривени, а који се односе 

на ,,Друга питања у поступку ревизије“, ризике њиховог неотклањања, као и 

одговарајуће препоруке за отклањање уочених недостатака. Општина Нова Варош је у 

остављеном року, тј. 20.5.2022. године, Државној ревизорској институцији поднела 
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Одговор о мерама предузетим за отклањање утврђених недостатака и поступању по 

препорукама број 012-1/2022-01 од 19.5.2022. године, на основу Писма руководству. 
 

1) У вези обрачуна и исплате плата, додатака и накнада код индиректног корисника 

буџетских средстава Општине Нова Варош - Установа Туристичка организација „Златар“ 

у Одговору о мерама предузетим за отклањање утврђених недостатака и поступању по 

препорукама је наведено је да је Установа Туристичка организација „Златар“ започела 

поступак израде Правилника о раду којим се уређују права, обавезе и одговорности из 

радног односа,  како је прописано Законом о запосленим у јавним службама и такав 

Правилник ће Управни одбор доставити Скупштини на разматрање и усвајање. 
 

2) У вези обрачуна и исплате плата, додатака и накнада код индиректног корисника 

буџетских средстава Општине Нова Варош – Јавна установа „Спортски објекти“ у 

Одговору о мерама предузетим за отклањање утврђених недостатака и поступању по 

препорукама је наведено је да ће Јавна установа „Спортски објекти“ у најкраћем 

временском периоду расписати конкурс за директора Јавне установе у складу са 

законским прописима и по завршеном конкурсу доставити Скупштини општине Нова 

Варош предлог кандидата за директора установе на даље разматрање и усвајање. 
 

3) У вези броја ангажованих лица код индиректног корисника буџетских средстава 

општине Нова Варош - Установа Туристичка организација „Златар“ у Одговору о мерама 

предузетим за отклањање утврђених недостатака и поступању по препорукама је 

наведено је  да ће Установа поступити у складу са чланом 27к став 4. Закона о буџетском 

систему. Уговор о закупу између Туристичке организације „Златар“ и „Рекреатурс“ – 

хотел „Панорама“ закључен је 26.4.2013. године и истиче 26.4.2023. године, када и 

престаје потреба о ангажовању.  
 

4) У вези дотација невладиним организацијама код директног корисника буџетских 

средстава - Општинске управе у Одговору о мерама предузетим за отклањање утврђених 

недостатака и поступању по препорукама је наведено је да ће у будућем периоду бити 

поступљено по датим препорукама и да ће бити успостављена адекватна контрола у 

области дотација спортским организацијама, а у складу са чланом 138. став 2. Закона о 

спорту и чланом 40. Правилника о одобравању и финансирању програма у области 

спорта у Општини Нова Варош, односно да ће Општинско веће разматрати сваку измену 

финансијског плана.  

Такође, у будућем периоду ће бити успостављена адекватна контрола у области 

дотација спортским организацијама, а у складу са чланом 138. став 1. Закона о спорту и 

чланом 13. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта у 

Општини Нова Варош, односно да ће ненаменско трошење средстава бити враћено на 

рачун извршења буџета. У току је поступак за формирање Комисије која ће пратити 

наменско трошење средстава. 
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3. Извештај о капиталним издацима и примањима – Образац 3 

 
 

 

 



 

Консолидовани финансијски извештаји Општине Нова Варош за 2021. годину 

 

 

 157 

 

 
 

 

 

 

 



 

Консолидовани финансијски извештаји Општине Нова Варош за 2021. годину 

 

 

 158 

 

 
 

 

 



 

Консолидовани финансијски извештаји Општине Нова Варош за 2021. годину 

 

 

 159 

 

 
 

 

 

 

 



 

Консолидовани финансијски извештаји Општине Нова Варош за 2021. годину 

 

 

 160 

 

4. Извештај о новчаним токовима – Образац 4 
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5. Извештај о извршењу буџета – Образац 5 
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