РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

ИЗВЕШТАЈ
О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА,
РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

Број: 400-243/2014-03/209
Београд, 8. децембар 2014. године

Извештај о ревизији саставних делова Годишњег финансијског извештаја и правилности пословања Министарства
природних ресурса, рударства и просторног планирања за 2013. годину

САДРЖАЈ:
ИЗВЕШТАЈ
ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

1.
Извештај о ревизији саставних делова Годишњег финансијског извештаја
Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања за 2013. године.....

2

2. Извештај о ревизији правилности пословања у оквиру ревизије саставних делова
Годишњег финансијског извештаја Министарства природних ресурса, рударства и
просторног планирања за 2013. годину ……….........................................................................

4

Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова Годишњег
финансијског извештаја и правилности пословања Министарства
природних ресурса, рударства и просторног планирања за 2013. годину......

6

ПРИЛОГ I
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Извештај о ревизији саставних делова Годишњег финансијског извештаја и правилности пословања Министарства
природних ресурса, рударства и просторног планирања за 2013. годину

ИЗВЕШТАЈ
ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА, РУДАРСТВА
И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
Нови Београд, Омладинских бригада број 1
1. Извештај о ревизији саставних делова Годишњег финансијског извештаја
Извршили смо ревизију саставних делова Годишњег финансијског извештаја
Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања за 2013. годину, у
складу са Уставом Републике Србије1, Законом о Државној ревизорској институцији2 и
Законом о буџетском систему3.
Ревидирани су саставни делови Извештаја о извршењу буџета за период од 01.0131.12.2013. године Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, за
функцију 440 – Рударство, производња и изградња, који приказују финансијске информације
о расходима за услуге по уговору и издацима за машине и опрему, а у оквиру ревизије
Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2013. годину.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
Министар је одговоран за припрему и презентовање Годишњег финансијског
извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству4,
Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног
осигурања5 и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем6. У ову одговорност спада осмишљавање, успостављање и одржавање
интерних контрола које су релевантне за припрему и презентовање финансијских извештаја
које не садрже материјално значајне погрешне исказе, било да су настала услед преваре /
криминалне радње или грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да, на основу извршене ревизије, изразимо мишљење о
саставним деловима годишњег финансијског извештаја.
Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима врховних
ревизорских институција (ISSAI) чија је примена адекватно прилагођена националним
прописима. Ови стандарди ревизије захтевају да поступамо у складу са етичким захтевима и
да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо
да наведени годишњи финансијски извештај не садржи материјално значајне погрешне
исказе.

„Службени гласник РС“, бр. 98/06
„Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07 и 36/10
3
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13
4
„Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06
5
„Службени гласник РС“, бр. 51/07 и 14/08 - испр.
6
„Службени гласник РС“, бр. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/13 – испр. и 106/13
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За потребе обављања ревизије саставних делова Годишњег финансијског извештаја
Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања за 2013. годину,
коришћени су Међународни стандарди ревизије (IFAC – Међународна федерација
рачуновођа), који се примењују у Републици Србији у смислу члана 2. Закона о
рачуноводству и ревизији7. Ова могућност је предвиђена и стандардом ISSAI 100 – Основни
принципи државне ревизије. У овом случају коришћен је Међународни стандард ревизије
805 – Посебна разматрања – ревизије појединачних финансијских извештаја и одређених
елемената, рачуна или ставки финансијских извештаја.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и обелодањивањима датих у финансијским извештајима. Избор поступака је
заснован на ревизорском просуђивању укључујући и процену ризика од материјално
значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталим услед преваре /
криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор разматра интерне
контроле које су релевантне за припрему и презентацију финансијских извештаја, у циљу
осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима. Ревизија
такође, укључује процену адекватности примењених рачуноводствених политика и процена
које је користило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да
обезбеђују основу за ревизијско мишљење.
Позитивно мишљење за ревизију саставних делова Годишњег финансијског
извештаја
По нашем мишљењу, финансијске информације дате у саставним деловима
Годишњег финансијског извештаја за 2013. годину Министарства природних ресурса,
рударства и просторног планирања, за функцију 440 – Рударство, производња и
изградња, у делу који се односи на расходе за услуге по уговору и издатке за машине и
опрему, а у оквиру ревизије Завршног рачуна буџета за 2013. годину, припремљене су по
свим материјално значајним питањима у складу са прописаним оквиром финансијског
извештавања у Републици Србији.
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2. Извештај о ревизији правилности пословања у оквиру ревизије саставних делова
Годишњег финансијског извештаја

Извршили смо ревизију правилности пословања Министарства природних ресурса,
рударства и просторног планирања за 2013. годину која обухвата активности, финансијске
трансакције и информације, које су укључене у финансијске извештаје за 2013. годину.
Ревидирани су саставни делови Извештаја о извршењу буџета за период од
01.01.2013. до 31.12.2013. године Министарства природних ресурса, рударства и просторног
планирања, за функцију 440 – Рударство, производња и изградња, који приказују
финансијске информације о расходима за услуге по уговору и о издацима за набавку
нефинансијске имовине, а у оквиру ревизије Завршног рачуна буџета Републике Србије за
2013. годину.
Одговорност руководства за правилност пословања
Поред одговорности за припрему и презентовање саставних делова годишњег
финансијског извештаја, руководство је такође дужно да обезбеди да активности,
финансијске трансакције и информације, укључене у финансијске извештаје, буду усклађене
са прописима који их уређују.
Одговорност ревизора
Поред одговорности да изразимо мишљење о саставним деловима финансијских
извештаја, наша одговорност је и да изразимо мишљење о томе да ли су активности,
финансијске трансакције и информације, које су обелодањене у саставним деловима
Годишњег финансијског извештаја Министарства природних ресурса, рударства и
просторног планирања за 2013. годину, по свим материјално значајним питањима, у складу
са прописима који их уређују. Ова одговорност подразумева вршење поступака у циљу
прибављања ревизијских доказа да би се утврдило да ли су расходи и издаци у складу са
намером законодавца. Ови поступци укључују и процену ризика материјално значајне
неусклађености са прописима.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да
обезбеђују основу за ревизијско мишљење.
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Позитивно мишљење за ревизију правилности пословања у оквиру ревизије
саставних делова Годишњег финансијског извештаја
По нашем мишљењу, активности, финансијске трансакције и информације које
су приказане у саставним деловима Годишњег финансијског извештаја Министарства
природних ресурса, рударства и просторног планирања за 2013. годину, за функцију
440, у делу који се односи на расходе за услуге по уговору и на издатке за машине и
опрему, а у оквиру ревизије Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2013. годину,
су по свим материјално значајним аспектима у складу са прописима Републике Србије.

Генерални државни ревизор
Радослав Сретеновић
Државна ревизорска институција
Макензијева бр. 41
11000 Београд
8. децембар 2014. године
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1. Основни подаци о субјекту ревизије
Субјект ревизије је Министарство природних ресурса, рударства и просторног
планирања, Улица Омладинских бригада 1, Нови Београд, матични број 17758314 и порески
идентификациони број 105689552. Одговорно лице Министарства природних ресурса,
рударства и просторног планирања је министар.
Послови за вршење надлежности у области рударства и природних ресурса у 2013.
години обављани су у складу са чланом 16. Закона о министарствима8 у оквиру
Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, у периоду од
01.01.2013. године до 31.12.2013. године.
У складу са чланом 37. Закона о Министарствима9, Министарство рударства и
енергетике преузима од Министарства природних ресурса, рударства и просторног
планирања запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за
рад и архиву за вршење надлежности у области рударства и природних ресурса.
2. Финансијски извештаји Министарства природних ресурса, рударства и
просторног планирања
Финансијски извештаји Министарства природних ресурса, рударства и просторног
планирања, за функцију 440 – Рударство, производња и изградња, представљају саставни део
Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2013. годину. У поступку прикупљања доказа
на основу којих се изражава мишљење о овом завршном рачуну било је потребно извршити
ревизију саставних делова Годишњег финансијског извештаја Министарства природних
ресурса, рударства и просторног планирања.
Избор саставних делова Годишњег финансијског извештаја извршен је у складу са
критеријумима које је Државна ревизорска институција усвојила, а који су засновани на
ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних погрешних
исказа у финансијским извештајима.
Чланом 11. Уредбе о буџетском рачуноводству10 регулисано је да Главна књига
трезора садржи рачуноводствене евиденције за сваког директног и индиректног корисника,
као и за организације обавезног социјалног осигурања.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који своје финансијско
пословање не обављају преко сопствених рачуна, воде само помоћне књиге и евиденције у
складу са чланом 12. став 3. исте уредбе.
У складу са чланом 78. Закона о буџетском систему11 и чланом 4. став 5. Правилника
о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава и корисника средстава обавезног социјалног осигурања 12, финансијски извештаји
за 2013. годину Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања,
достављени су Министарству финансија – Управи за трезор, на прописаним обрасцима.

„Службени гласник РС“, бр. 72/12
„Службени гласник РС“, бр. 44/14
„Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06
11
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13
12
„Службени гласник РС“, бр. 51/07 и 14/08
8
9
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2.1. Извештај о извршењу буџета
2.1.1. Текући расходи и издаци – конто 400000 и 500000
У поступку ревизије делова саставних делова Годишњег финансијског извештаја
Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, за функцију 440 –
рударство, производња и изградња, извршен је увид у следеће расходе и издатке:
у хиљадама динара
Редни
број

Група

0

1

1

2
3

423

512

Економска
класиф./
конто

Опис економске класификације

2
423000
423212

3
Услуге по уговору
Услуге за одржавања софтвера
Накнаде члановима управних и надзорних
423591
одбора и комисија
423599
Остале стручне услуге
Учешће осталих конта из групе 423000
Остала конта
која нису ревидирана
512000
Машине и опрема
512221
Рачунарска опрема
512222
Штампачи
512233
Мобилни телефони
УКУПНО

Укупан износ
одобрених
апропријација
4
23.132

1.466

24.598

Извршење
од 01.0131.12.
2013. год
5
9.990
3.328

Ревидирано
6

%
ревидир
аног

9.422
3.328

7
94,31
100

4.037

4.037

100

2.057

2.057

100

568

0

0

1.269
615
616
38
11.259

1.269
615
616
38
10.691

100
100
100
100
94,96

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања је припремило,
сачинило и обелоданило ревидиране финансијске позиције у Извештају о извршењу буџета у
периоду од 01.01-31.12.2013. године - Образац 5, на основу података из својих помоћних
књига и евиденција којe су усаглашени са подацима из Главне књиге на начин како је то
прописано Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног
социјалног осигурања13.
Ревидирани расходи и издаци извршени су у оквиру опредељених апропријација из
Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину.
2.1.1.1. Услуге по уговору – конто 423000
2.1.1.1.1. Услуге за одржавање софтвера – конто 423212
Министарство је извршило расходе за услуге за одржавања софтвера у износу од
3.328 хиљада динара.
1. Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања je са
Рударско геолошким факултетом из Београда закључило Уговор о пружању услуга
одржавања геолошког информационог система Србије - ГеолИСС за потребе Министарства
животне средине, рударства и просторног планирања број 404-02-29/10/12-01 од 06.06.2012.
године, у укупном износу од 791 хиљада динара са ПДВ-ом. Уговор је закључен након
спроведеног поступка јавне набавке ЈН 3/12 - преговарачки поступак без објављивања јавног
позива за набавку услуга одржавање геолошког информационог система Србије - ГеолИСС
за потребе Министарства (Одлука о покретању поступка јавне набавке број 404-02-30/12-01
од 25.04.2012. године, процењене вредности 812 хиљада динара са ПДВ-ом). Рударско
13

„Службени гласник РС“, бр. 51/07 и 14/08-исправка
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геолошки факултет у Београду је доставио Извештај о реализованим активностима у периоду
од 16.11.2012-28.02.2013.године број 404-02-29/10/12-01 од 01.03.2013.године и Извештај о
реализованим активностима у периоду од 01.03-06.06.2013. године број 1556 од 06.06.2013.
године. Министарство је издало Потврде да је Рударско геолошки факултет реализовао све
послове у складу са уговором а како је наведено у Извештају (Контрола број 404-0229/10/2012-01 од 01.03.2013. године и Контрола број 404-02-29/10/12-01 од 06.06.2013.
године).
Плаћање у износу од 490 хиљада динара Министарство је извршило по
испостављеним рачунима за испуњене уговорене обавезе.
2. Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања je са GDI
GISDATA доо Београд закључило Уговор о пружању услуга - одржавање инсталираних
лиценци за софтвер ESRI са доградњом екстензије за размену података и ажурирање WEB
GIS апликације за потребе Министарства природних ресурса, рударства и просторног
планирања број 404-02-19/8/12-01 од 17.12.2012. године у укупном износу од 2.838 хиљада
динара са ПДВ-ом. Уговор је закључен након спроведеног преговарачког поступка без
објављивања јавног позива број 4/12, за набавку наведених услуга на период од 12 месеци
(Одлука о покретању поступка број 404-02-19/12-01 од 15.11.2012. године, процењене
вредности 2.500 хиљада динара). Министарство се обавезало да укупно уговорени износ
исплати авансно (у складу са чланом 4. Уговора) уз обавезу да се инсталирање и надоградња
екстензије изврши у року од 30 дана од дана уплате аванса. Пружалац услуге је доставило
средство финансијског обезбеђења (неопозиву, безусловну и на први позив наплативу
меницу).
У извештају од 17.12.2013. године, Сектор за геологију и рударство Министарства –
организациони део Одсек за инвестиције у области геологије и рударства је, на захтев
одељења за финансијско управљање и јавне набавке, констатовао да је Пружалац услуге GDI GISDATA доо Београд са даном 17.12.2013. године извршио све уговорене обавезе и да
је комисијска примопредаја наведене услуге без примедби извршена 21.12.2012. године.
Комисијски извештај о квантитативном и квалитативном пријему услуге одржавања
инсталираних лиценци за софтвер ESRI са доградњом екстензије за размену података и
ажурирање WEB GIS апликације за потребе Министарства животне средине, рударства и
просторног планирања је достављен 24.12.2012. године.
Аванс је у износу од 2.838 хиљаде динара уплаћен 18.01.2013. године .
Тестирани расход је правилно исказан.
2.1.1.1.2. Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија – конто
423591
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања Републике
Србије је у 2013. години извршило расходе за накнаде члановима комисија у износу од
4.037 хиљада динара. Од тога, нето исплате накнада ревидентима и члановима комисија
чине 2.627 хиљада динара и припадајуће порези и доприноси 1.410 хиљада динара.
Резерве минералних сировина разврставају се у складу са прописима о класификацији
и категоризацији резерви минералних сировина и подземних вода. Предузеће које врши
експлоатацију минералних сировина дужно је да сваке пете године доставља Министарству
елаборат о разврставању резерви минералних сировина на истражном, односно
експлоатационом пољу, ради утврђивања и оверавања резерви минералних сировина.
Утврђивање и оверу разврстаних резерви минералних сировина и подземних вода у
Републици, врши комисија коју образује министар надлежан за послове геологије
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Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања Републике
Србије, на основу члана 16. Закона о министарствима 14, члана 38. Закона о геолошким
истраживањима15 члана 170 Закона о рударству и геолошким истраживањима 16 је донело
решења у којима се именују стручни известиоци – ревиденти елеабората који се по
спецификацији наводе у свим решењима.
На основу члана 23. Закона о државној управи17, члана 16. Закона о министарствима18,
члана 46. и 170. Зкона о рударству и геолошким истраживањима 19 и члана 38. став 3. Закона
о геолошким истраживањима20, министар природних ресурса, рударства и просторног
планирањања Републике Србије је донео решења о образовању Комисије за утврђивање и
оверу резерви минералних сировина Републике Србије у 2012. и 2013. години и Комисије за
утврђивање и оверу резерви подземних вода на територији Републике Србије, са задатком да
донесу стручну оцену, утврде и овере билансне геолошке резерве минералних сировина и
резерви подземних вода на територији Републике Србије за одобрене елаборате.
Накнада за рад на оцени елабората одређивала се у складу са Решењем о образовању
Комисије за утврђивање и оверу резерви чврстих материјалних сировина и нафте и гаса на
територији Републике Србије број: 310-02-00292/1/2012-03 од 30.10.2012. године и
Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирањања Републике Србије
број 310-02-00093/2013-03 од 10.04.2013. године. Комисија је разматрала поднете захтеве са
документацијом, који се односе на утврђивање и оверу резерви чврстих минералних
сировина и нафте и гаса и донела закључак о утврђивању количина, квалитета и других
битних карактеристика резерви чврстих минералних сировина и нафте и гаса. Комисија је
закључак донела на основу елабората о резервама чврстих минералних сировина и нафте и
гаса, извештаја ревидената о стручном прегледу елабората о резервама и исти доставила
надлежној служби министарства ради израде решења којим се утврђују ресурси и резерве.
Стручну контролу – ревизију елабората о резервама чврстих минералних сировина и
нафте и гаса врше стручни известиоци – ревиденти, са листе ревидената, коју одређује
посебним решењем надлежни министар. Стручни известиоци – ревиденти у писаном
ревидираном извештају о прегледу елабората обавезно наводе предлог да ли елаборат треба
прихватити или вратити на дораду или не прихватити са образложењем о усклађености,
односно неусклађености елабората са одредбама Закона о геолошким истраживањима21,
Закона о рударству и геолошким истраживањима22, Закона о одбрани23 и прописа донетих на
основу члана 16 овог закона, односно, услова прописаних Правилником о класификацији и
категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције по њима24.
Уколико се предложи да се предметни елборат прихвата, у закључку ревидентског извештаја
треба дати предлог о категоријама и класама резерви, квалитету и употреби предметне
минералне сировине и датуму на који се утврђено стање билансних геолошких резерви
односи. Ревидентски извештај је предат својеручно потписан и достављен секретару
Комисије у 7 примерака.
На основу наведене законске регулативе Министарство природних ресурса, рударства
и просторног планирањања Републике Србије је донело следећа решења:

„Службени гласник РС“, бр. 72/2012 и 76/13
„Службени гласник РС“, бр. 44/95 и 101/05
„Службени гласник РС“, бр. 88/11
17
„Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07
18
„Службени гласник РС“, бр. 72/2012
19
„Службени гласник РС“, бр. 88/11
20
„Службени гласник РС“, бр. 44/95
21
„Службени гласник РС“, бр. 44/95
22
„Службени гласник РС“, бр. 88/11
23
„Службени лист СРЈ“, бр. 43/94
24
„Службени лист СФРЈ“, бр. 53/79
14
15
16
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- Решење Министарства број 119-01-00076/1/2012-02 од 30.10.2012. године, којим се образује
Комисија за утврђивање и оверу резерви подземних вода на територији Републике Србије;
- Решење Министарства број 310-02-00292/1/2012-03 од 30.10.2012. године, којим се образује
Комисија за оверу резерви чврстих минералних сировина и нафте и гаса на територији
Републике.
- Решење Министарства број 119-01-00074/2012-02 од 05.11.2012. године, којим се образује
Посебна радна група за геолошке карте размере 1:50.000 до 1:2.000.00 на територији
Републике Србије;
- Решење Министарства број 119-01-00073/2012-02 од 05.11.2012. године, којим се образује
Посебна радна група за Основну хидрогеолошку карту размере 1:100.000 на територији
Републике Србије;
- Решење Министарства број 119-01-00072/2012-02 од 05.11.2012. године, којим се образује
Посебна радна група за Основну инжењерскогеолошку карту размере 1:100.000 на
територији Републике Србије.
Средства за рад чланова Комисије и за рад ревидената који врше стручну контролу –
ревизију елабората предвиђена су финансијским планом Министарства природних ресурса,
рударства и просторног планирањања.
Члановима Комисије који нису запослени у Министарству, за сваку одржану седницу
је припала накнада трошкова у висини једног инжењер дана у кабинету. Стручном
известиоцу – Ревиденту елабората о резервама чврстих минералних сировина и нафте и гаса,
који није запослен у Министарству и Геолошком заводу Србије, за сваки извршен стручни
преглед – ревизију елабората је припала накнада трошкова у висини два инжењер дана у
кабинету. Стручном известиоцу – Ревиденту елабората о резервама чврстих минералних
сировина и нафте и гаса, који је враћен на допуну и дораду, а који није запослен у
Министарству и Геолошком заводу Србије за сваки извршен стручни преглед – ревизију
елабората, припала је накнада трошкова у висини једног инжењер дана у кабинету. Цена
једног инжењер дана у кабинету за 2012. годину износила је 7.540 динара, док је за 2013.
годину 8.414 динара и усклађује се за сваку наредну годину посебним актом министарства
(Одлука о утврђивању цене рада кабинетског дана инжењера за потребе рада Комисије за
утврђивање и оверу резерви чврстих минералних сировина и нафте и гаса и подземних вода
на територији Републике Србије и Посебних радних група за опште, основне хидрогеолошке
и основне инжењерскогеолошке карте на територији Републике Србије).
Комисија је донела Пословник о раду за утврђивање и оверу резерви чврстих
минералних сировина и нафте и гаса и подноси извештај о раду надлежном министру за
сваку календарску годину.
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Преглед решења о одређивању стручних известилаца – ревидената елабората, решења о образовању комисија за утврђивање и оверу резерви
и решења о исплати накнада за рад комисија и посебних радних група
Редни
број

Број

Решењe
Назив
Утврђивање
предмета за седму
седницу Комисије
за утврђивање и
оверу резерви
минералних
сировина РС у 2012.

1

310-0200444/201203 од
05.12.2012.

2

Утврђивање
предмета за шесту
310-02седницу Комисије
0443/2012-03
за утврђивање и
од
оверу резерви
05.12.2012.
минералних
сировина РС у 2012.

број урађених
елабората

Решење
Број

5

310-0200444/201203/1 од
05.12.2012.

5

310-0200443/201203/1 од
05.12.2012. и
310-0200443/2012-03
од 08.01.2013.

3

310-0200401/201303 од
12.04.2013. и
310-0200401/201303 од
26.04.2013.

Утврђивање
предмета за прву
седницу Комисије
за утврђивање и
оверу резерви
минералних
сировина РС у 2013.

11

310-0200401/2013-03
од 12.04.2013 и
310-0200401/2013-03
од 26.04.2013.

4

Утврђивање
предмета за другу
310-02седницу Комисије
1031/2013-03
за утврђивање и
од
оверу резерви
10.09.2013.
минералних
сировина РС у 2013.

5

310-021031/2013-03/1
од 11.09.2013.

23

119-0100076/7/2/201202 од
03.12.2012.

5

Решење
Назив

Број

Решење

Назив
За исплату накнада за
Одређивање стручних
рад Комисије за
известилаца - ревидената
Образовање Комисије за
утврђивање и оверу
елабората о резервама
утврђивање и оверу
310-02310-02резерви чврстих
минералних сировина за
резерви чврстих
00292/1/2012-03
00444/2012-03 минералних сировина и
седму седницу Комисије
минералних сировина и
од 30.10.2012.
од 08.05.2013. нафте и гаса на
за утврђивање и оверу
нафте и гаса на
територији РС за седму
резерви минералних
територији РС
седницу одржану дана
сировина у РС у 2012.
12.02.2013.
За исплату накнада за
Одређивање стручних
рад Комисије за
известилаца - ревидената
Образовање Комисије за
утврђивање и оверу
елабората о резервама
утврђивање и оверу
310-02310-02резерви чврстих
минералних сировина за
резерви чврстих
00292/1/2012-03
00443/2012-03 минералних сировина и
шесту седницу Комисије
минералних сировина и
од 30.10.2012.
од 08.05.2013. нафте и гаса на
за утврђивање и оверу
нафте и гаса на
територији РС за шесту
резерви минералних
територији РС
седницу одржану дана
сировина у РС у 2012. г.
31.01.2013.
За исплату накнада за
Одређивање стручних
рад Комисије за
известилаца - ревидената
Образовање Комисије за
утврђивање и оверу
елабората о резервама
утврђивање и оверу
резерви чврстих
310-02310-02минералних сировина за
резерви чврстих
минералних сировина и
00292/1/2012-03
00401/2013-03
прву седницу Комисије за
минералних сировина и
нафте и гаса и стручним
од 30.10.2012.
од 14.08.2013.
утврђивање и оверу
нафте и гаса на
известиоцима резерви минералних
територији РС
ревидентима за прву
сировина у РС у 2013.г.
седницу одржану дана
31.01.2013.
За исплату накнада за
Одређивање стручних
рад Комисије за
известилаца - ревидената
Образовање Комисије за
утврђивање и оверу
елабората о резервама
утврђивање и оверу
резерви чврстих
310-02310-02минералних сировина за
резерви чврстих
минералних сировина и
00292/1/2012-03
01031/2013-03
другу седницу Комисије
минералних сировина и
нафте и гаса и стручним
од 30.10.2012.
од 20.11.2013.
за утврђивање и оверу
нафте и гаса на
известиоцима резерви минералних
територији РС
ревидентима за другу
сировина у РС у 2013.г.
седницу одржану дана
12.11.2013.
Образовање Комисије за
За исплату накнаде
Одређивање стручних
утврђивање и оверу
члановима Комисије за
известилаца - ревидената
119-01резерви подземних вода
утврђивање и оверу
елабората о резервама
00076/1/2012-02
на територији РС и
119-01резерви подземних вода
подземних вода за
од 30.10.2012. и
Решење о измени Решења 00076/2012-02 и ревидентима за
четврту седницу
119-01о образовању Комисије за од 22.02.2013. ревизију елабората о
Комисије за утврђивање и 00076/1/2012-02
утврђивање и оверу
резервама подземних
оверу резерви подземних од 10.01.2013.
резерви подземних вода
вода за седницу
вода РС у 2012.г.
на територији РС и
Комисије одржану дана

13

Назив

Број
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Редни
број

Број

Решењe
Назив

6

7

8

9

10

11

Укупно

број урађених
елабората

Решење
Број

Решење
Назив

Број

Решење
Назив

Број

20

Образовање Комисије за
Одређивање стручних
119-01утврђивање и оверу
известилаца - ревидената
000761/1/2012- резерви подземних вода
елабората о резервама
119-0102 од
на територији РС и
119-01подземних вода за прву
00078/2013-02
30.10.2012. и Решење о измени Решења 00076/2012-02
седницу Комисије за
од 25.03.2013.
119-01о образовању Комисије за од 30.07.2013.
утврђивање и оверу
00076/1/2012-02 утврђивање и оверу
резерви подземних вода
од 10.01.2013. резерви подземних вода
РС у 2013.г.
на територији РС з

28

119-01Образовање Комисије за
Одређивање стручних
00076/1/2012-02 утврђивање и оверу
известилаца - ревидената
од 30.10.2012. и резерви подземних вода
елабората о резервама
119-01119-01на територији РС и
119-01подземних вода за другу
00078/2013-02
00076/1/2012-02 Решења о измени Решења 00076/2012-02
седницу Комисије за
од 12.08.2013.
од 10.01.2013. и о образовању Комисије за од 21.11.2013.
утврђивање и оверу
119-01утврђивање и оверу
резерви подземних вода
0076/1/2012-02 резерви подземних вода
РС у 2013.г.
од 04.07.2013. на територији РС з

5

О образовању Посебне
119-01радне групе за Основну
72/2012-02 од инжењерскогеолошку
05.11.2012. карту размере 1:100.000
на територији РС

Записник са састанка
посебне радне групе за
119-01основну
00072/2012-02 инжењерскогеолошку
119-01од 12.12.2012. и карту размере 1:100.000
00072/2012-02
119-01од 09.11.2012. и Записник
од 12.12.2012.
00072/2012-02 са састанка радне групе за
од 12.11.2012. основну инжењерско
геолошку карту размере
1:100.000 од 04.12.2012. г

7

О образовању Посебне
119-01радне групе за Основну
72/2012-02 од инжењерскогеолошку
05.11.2013. карту размере 1:100.000
на територији РС

6

О образовању Посебне
119-01радне групе за израду
75/2012-02 од Дугорочног програма
07.11.2012. развоја основних
геолошких истраживања

115

14

Назив
27.12.2012.
За исплату накнада
члановима Комисије за
утврђивање и оверу
резерви подземних вода
и ревидентима за
ревизију елабората о
резервама подземних
вода за седницу
Комисије одржане дана
15.05.2013.г..
За исплату накнада за
рад Комисије за
утврђивање и оверу
резерви подземних вода
и ревидентима за
ревизију елабората о
резервама подземних
вода са седнице
Комисије одржане дана
28-29.08. и 11.09.2013.г.
За исплату накнаде
члановима Посебне
радне групе за Основну
инжењерскогеолошку
карту размере
1:100.000са две седнице

За исплату накнаде
члановима Посебне
119-01радне групе за Основну
00072/2012-02 инжењерскогеолошку
од 02.11.2013. карту размере 1:100.000
за извршене годишње
рецензије
За исплату накнаде
члановима радне групе
119-01за израду Дугорочног
00075/2012програма развоја
02од
основних геолошких
02.11.2013.
истраживања за период
2013-2023. године
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Преглед исплата накнада ревидентима по по елеборатима у и исплата накнада члановима комисија

Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

у хиљадама динара
исплаћени износи по
Елаборат
елаборатима и
ревидентима
17
Елаборат о ресурсима и резервама полиметаличког лежишта Рудник, по захтеву предузећа АД рудник и
флотација РУДНИК
17
17
Елаборат о резервама кречњака као ТГК у лежишту Градина код Косјерића по захтеву предузећа "УниИнвест"Београд
17
17
Елаборат о резервама кречњака као ТГК у лежишту Буђево код Сјенице , по захтеву предузећа "Нови Пазарпут",Нови Пазар
17
17
Елаборат о ресурсима и резервама сепиолитске глине као сорбента у лежишту Толића Коса код Прањана, по
захтеву предузећа Интер Цер,Београд
17
17
Елаборат о резервама кварцне сировине у лежиштуБрајковац код Брајковца, по захтеву предузећа Оњег ММ
Кварц из Лазаревца
17
17
Елаборат о резервама опекарских сировина у лежишту Дубље код Свилајнца по захтеву предузећа
"Машинац" д.о.о. Краљево
17
17
Елаборат о резервама опекарских сировина у лежишту Губеравац-М.Грабовница код Лесковца по захтеву
ИГМ "Младост" д.о.о. Лесковац
17
17
Елаборат о резервама шљунка и песка у лежишту Бериловац код Пирота по захтеву предузећа Огранак
"Alpine Bau Gmbh" - Београд
17
17
Елаборат о резервама мермерисаног кречњака у лежишту Врхови код Бруса по захтеву предузећа
"Аутопромет" д.о.о. Брус
17
17
Елаборат о резервама кречњака као ТГК у лежишту Стража код Бољевца по захтеву предузећа "ГП-ЗОРАНП" д.о.о. Д. Мутница код Чачка
17
Елаборат о резервама каменог угља лежишта Тадење по захтеву предузећа ЈП ПЕУ "Ресавица" - у
8
реструктуирању
8
Елаборат о резервама угља лежишта "Стрмостен" РМУ Рембас-Ресавица по захтеву предузећа ЈП ПЕУ
"Ресавица" - у реструктуирању
8
8
Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као техничко-грађевинског камена у лежишту "Градине" код
Косјерића по захтеву предузећа "Uni Invest" д.о.о. Из Београда
8
Елаборат о резервама латита и латитских пирокластита лежишта Крушевица код Крушевице по захтеву
8
предузећа ПД РБ "Колубара" д.о.о. из Лазареваца
17
Елаборат о резервама олова и цинка лежишта Рајичева Горакод Бруса по захтеву предузећа "Зајача" а.д. из
Лознице
17
17
Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као архитектонског и техничко-грашевинског камена у лежишту
Струганик код Мионице по захтеву предузећа "Инграп-Омни" д.о.о. из Београда
17
17
Елаборат о резервама песка у лежишту Провалије код Уба по захтеву предузећа "Леон" д.о.о. из Уба
17
17
Елаборат ресурсима и резервама зеолитског туфа у лежишту Златокоп код Врања по захтеву предузећа
"Hidro energy Green" д.о.о. из Панчева
17
17
Елаборат ресурсима и резервама кречњака у лежишту "Бабин кал - Дучиловик" код Беле Паланке по захтеву
предузећа "Пут инжењеринг" д.о.о. из Ниша
17
Анекс елаборатa о резервама каменог угља лежишта Тадење по захтеву предузећа ЈП ПУ "Ресавица" - у
8
реструктуирању
17
Елаборат о резервама латита и латитских пирокластита лежишта Крушевица код Крушевице по захтеву
предузећа ПД РБ "Колубара" д.о.о. из Лазареваца
8
17
Елаборат о ресурсима и резервама бората лежишта "Пискања", Баљевац на Ибру по захтеву предузећа АД
"Балкан Голд" из Београда
17
17
Елаборат о ресурсима и резервамакарбонатних стена као ТГК у лежишту Ладне Воде код Петровца на Млави
по захтеву предузећа "Алпине камен" д.о.о. Из Баточине
17
17
Елаборат о ресурсима и резервама кречњака као ТГК у лежишту Вис, село Босут код Аранђеловца по захтеву
предузећа "Грамар Нискоградња" из Аранђеловца
17
17
Елаборат о ресурсима и резервама мермерисаних кречњака као карбонатне сировине и ТТК у лежишту
Подстран Поток у Пазаришту код Новог Пазара по захтеву предузећа "Нови Пазар-Пут" из Новог Пазара
17
17
Елаборат о ресурсима и резервама каменог угља у лежишту Јарандо по захтеву предузећа ЈП ПЕУ
"Ресавица"
17
Елаборат о резервама подземних вода изворишта ''Рача'' и ''Трска'' у Рачи
15
Елаборат о резервама подземних вода изворишта ''Агрожив'' у Марковцу
15
Елаборат о резервама термалних вода изворишта ''Млава 1'' у Малом Лаолу код Петровца Млави
15
Елаборат о резервама подземних вода изворишта ''Interfood'' у Каонику
15
Елаборат о резервама маломинерализованих подземних вода изворишта ''Биовода''
15
Елаборат о резервама угљокиселих минералних вода изворишта ''Биовода''
15
Елаборат о резервама маломинерализованих подземних вода изворишта ''Хеба Б''
15
Елаборат о резервама подземних вода изворишта ''Бољевац'' за водоснабдевање специјалне болнице за
15
рехабилитацију у Рибарској Бањи
Елаборат о резервама подземних вода изворишта ''Врело''
15
Елаборат о резервама подземних вода изворишта предузећа ''Аграркомерц'' Скобаљ у Малој Крсни
15
Елаборат о резервама подземних вода изворишта Битојевац у Врњачкој Бањи
15
Елаборат о резервама подземних вода изворишта ''Бељина'' за водоснабдевање Чачка
15

15
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Редни
број
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Елаборат
Елаборат о резервама подземних вода изворишта ''Пријевор-Праменац'' за водоснабдевање Чачка
Елаборат о резервама подземних вода изворишта ''Гале'', општина Младеновац
Елаборат о резервама подземних вода каптираних експлоатационим бунаром-окном КБ1 у Ргошту
Елаборат о резервама подземних вода каптираних експлоатационим бунаром ИБ 3, Иб 4 и Иб 5 на
локалитету "Подина"
Елаборат о резервама подземне воде на изворишту "Обнова Петрол" Сараорци
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту предушећа "Вода Синђелић РУЦ Ждрело" д.о.о. Ждрело
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту "Silver Lake" на Сребрном језеру
Други елаборат о резервама извора "Студен вода" у Преслапу
Други елаборат о резервама подземних вода у Горњој Лисини
Други елаборат о резервама подземних вода са изворишта у блоку 61 на Новом Београду
Други елаборат о резервама подземних вода са изворишта у блоку 12 на Бежанијској Коси
Елаборат о резервама подземних вода изворишта ''Шипад'' у Малом Зворнику
Други елаборат о резервама подземних вода изворишта фабрике ''Полимарк'' у Земуну
Елаборат о резервама подземних вода изворишта ''Селтерс'' у Младеновцу
Елаборат о резервама подземних вода изворишта Сушичко врело
Елаборат о резервама подземних вода изворишта Угљарево
Елаборат о резервама подземних вода изворишта Зорка колор
Елаборат о резервама подземних вода каптираних експлоатационим бунаром-окном КБ-1 у Ргошту
Други елаборат о резервама изворишта термоминералних вода Специјалне болнице за лечење прогресивних
мишићних и неуромишићних болести
Елаборат о резервама подземних вода изворишта предузећа А.С.А. Еко у Лапову
Елаборат о резервама подземних вода изворишта предузећа ''Енмон КГ'' Жировница
Елаборат о резервама подземних вода изворишта Ловац у Костолцу
Елаборат о резервама подземних вода каптираних експлоатационим бунаром ЈББ-2 за бенѕинску станицу
Интермол у Јагодини
Елаборат о резервама подземних вода изворишта ''Фрувита'' у Коларима
Елаборат о резервама термоминералних вода Рибарске Бање
Елаборат о резервама подземних вода изворишта Сува сепарација у Вреоцима
Елаборат о резервама подземних вода изворишта предузећа ДИС д.о.о. У Краљеву
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту Инситута за сточарство из Земуна
Елаборат о билансним резервама подземних вода на изворишту Мали Забран у Шапцу
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту РАХ-Параћин
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту Кључ у Пожаревцу
Елаборат о резервама подземних вода на налазишту Суваја на екплоатационом бунару ИБС1
Елаборат о резервама подземних вода субартеске издани каптиране експлатационим бунаром ИБГ-1 у
Бачини
Елаборат о резервама подземних вода на локацији изворишта подземних вода у Богатићу
Елаборат о резервама подземних вода фреатске издани каптиране екслоатационим бунаром РБ-1 у Крушевцу
Елаборат о резервама подземних вода изворишта Митрово Поље
Елаборат о резервама подземне воде изворишта "Жичко поље" и "Конарево" за водоснабдевање Краљева
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту предузећа А&П д.о.о. "Београд" из Добановаца
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту Вреоци, Лазаревац
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту фирме "Колубара Универзал" д.о.о. Велики Црњани
Елаборат о резервама подтемне воде изворишта "Планум", Општина Сурчин
Елаборат о резервама хипералкалних подземних вода са изворишта Бела Вода у Јабланици, Чајетина
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту Нина, за бунар ИЕБ-МН1
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту Омарско Врело
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту Хенкел Србија у Крушевцу
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту Морава Брзан за потребе водоснабдевања града
Крагујевца
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту КПЗ Пожаревац-Забела
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту Михајловац код Неготина, Е-40/13
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту Хладњача у Неготину
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту Врело у Неготину
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту Михајловац код Неготина, Е-72/13
Елаборат о резервама природноминералних и изворских вода наизворишту Књаз Милош
Елаборат о резервама природноминералних вода наизворишту Бања
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту Воћар у Свилајнцу
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту предузећа ИГМ Опека, Смедеревска Паланка
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту предузећа Jura Corporation д.о.о. у Рачи
Елаборат о резервама подземних вода на београдског изворишта
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту предузећа Адвена Лукс, д.о.о. На локацији хотел
Хамбург
Елаборат о резервама подземних вода на изворишту предузећа а.д. Милан Благојевић у Смедереву
Годишња ревизија инжењеркогеолошке карте: лист Бела Паланка
Годишња ревизија инжењеркогеолошке карте: лист Чачак
Годишња ревизија инжењеркогеолошке карте: лист Жагубица
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исплаћени износи по
елаборатима и
ревидентима
15
15
8
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
8
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
8
17
17
17
17
16
16
16
8
15
15
15
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Редни
број

Елаборат

101
102
103
104
105
106
107
108
109

Годишња ревизија инжењеркогеолошке карте: лист Горњи Милановац
Годишња ревизија инжењеркогеолошке карте: лист Алексинац
Годишња рецензија инжењеркогеолошке карте: лист Зворник
Годишња рецензија инжењеркогеолошке карте:лист Зајечар
Годишња рецензија инжењеркогеолошке карте: лист Жагубица
Годишња рецензија инжењеркогеолошке карте: лист Алексинац
Годишња рецензија инжењеркогеолошке карте: лист Бела Паланка
Годишња рецензија инжењеркогеолошке карте: лист Чачак
Годишња рецензија инжењеркогеолошке карте:лист Горњи Милановац

110

Општа геологије и геолошких карата

111

Хидрогеолошких истраживања

112

Инжењерско-геолошких истраживања

113

Минералних сировина (метали и неметали)

114

Енергетских минералних сировина

115

Геоекологије, промогије и заштите геонаслеђа
Укупно нето исплате ревидентима по елаборатима
Укупно нето исплате члановима Комисије
Укупно порези и доприноси
Укупно:

исплаћени износи по
елаборатима и
ревидентима
15
15
16
16
16
16
16
16
16
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
2.432
195
1.410
4.037

Тестирани расходи су правилно исказани.
2.1.1.1.3. Остале стручне услуге – конто 423599
Министарство је извршило расходе за остале стручне услуге у износу од 2.057
хиљаде динара, од чега се 1.346 хиљада динара односи на исплату нето уговореног износа, а
711 хиљада динара чине припадајући порези и доприноси.
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања закључило
Уговор о ангажовању посебног саветника број 112-04/6/2012-01 од 12.09.2012. године и
Анекс 1 Уговора о ангажовању посебног саветника број 112-04-6/1/12 од 13.12.2012. године,
Раскид Уговора о ангажовању посебног саветника број 112-04-6/2/2013-01 од 29.03.2013.
године и Уговора о ангажовању посебног саветника број 112-04-6/3/2013-01 од 29.03.2013.
године.
Уговор је закључен на основу члана 27. став 1. и 3. Закона о државној управи25 , члана
33. став 7. и члана 16. Закона о министарствима26 и тачке 3. 4. Одлуке о броју посебних
саветника министара и мерилима за накнаду за њихов рад27.
Предмет уговора су послови припреме предлога, сачињавање мишљења и обављање
других послова из области рударства и геологије, по налогу Министра.
Тестирани расходи су правилно исказани.
2.1.1.2. Машине и опрема – конто 512000
Министарство је извршило издатке за машине и опрему у износу од 1.269 хиљада
динара, са функције 440.

„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10
„Службени гласник РС“, бр. 72/12
27
„Службени гласник РС“, бр. 26/11
25
26
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Преглед извршених расхода за набавку рачунарске опреме и мобилних телефона
у хиљадама динара
Ред. бр.

Конто

1

512221

2

512222

Aigo business system doo Београд

3

512223

Телеком Србија ад Београд

4

Добављач
Telegroup doo Београд који наступа заједно са
чланом групе понуђача "King ICT" doo Београд

Укупно

Рачун
0700/2-9213 од
16.12.2013.
AIBGIF13/11756 од
27.12.2013.
87-142-064-0216067 од
31.07.2013.

Износ

Датум

615

30.12.2013.

616

30.12.2013.

38

20.08.2013.

1.269

2.1.1.2.1. Рачунарска опрема – конто 512221
Министарство је извршило издатке за набавку рачунарске опреме у износу од 615
хиљада динара.
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања је закључило
уговор број 404-02-32/15/13-01 од 27.11.2013. године, о продаји добара – рачунарске опреме
обликованој по партијама од 1 до 4 и то за партију 1 – персонални рачунари са Telegroup doo
Београд који наступа заједно са чланом групе понуђача "King ICT" doo Београд.
Предмет овог Уговора је набавка рачунарске опреме обликована по партијама од 1 до
4 и то партија 1 – персонални рачунари: рачунар I – Brandname са монитором – комада 30,
рачунари II – Brendname са монитором – комада 1, према прихваћеној понуди продавца број
12770 од 30.10.2013. године, техничкој спецификацији из конкурсне документације са
достављеним техничким карактеристикама понуђене опреме, које чине саставни део овог
уговора. Пратеће услуге су: инсталација оперативног система, испорука свих неопходних
каблова и конектора за повезивање, као и драјвера на CD/DVD – ROM – у.
Уговорена цена износи 2.491 хиљада динара са ПДВ-ом и уговорени рок испоруке је
30 дана од дана ступања Уговора на снагу. Уговорени гарантни рок је 36 месеци од дана
испоруке рачунарске опреме.
Записником о квалитативном и квантитативном пријему од 16.12.2013. године,
уговорне стране су се сагласиле да је испоручена рачунарска опрема у складу са закљученим
Уговором. Испоручена је опрема: рачунар 1 са монитором (2 комада) – локација: Просторно
планирање; рачунар 1 са монитором 6 комада и рачунар 2 са монитором, 1 комад – локација
Рударство; рачунар 1 са монитором, 22 комада – локација: Природни ресурси.
У складу са локацијом наведеном у Записнику о квалитативном и квантитативном
пријему, као и наведеним планираним финансијским средствима у финансијском плану по
функцијама, вршено је плаћање и укњижавање опреме.
У поступку ревизије су на захтев достављена Решења о укњижењу основних
средстава као и налози за књижење.
Плаћање у износу од 615 хиљада динара са функције 440 је извршено 30.12.2013.
године и Управи за заједничке послове достављено Решење о укњижењу основних средстава
број 404-03-5/18/2013-1 од 18.12.2013. године.
Преостало плаћање по закљученом Уговору, извршено је: са функције 620 у износу од
156 хиљада динара и са функције 560 у износу од 1.720 хиљада динара, чиме су измирене све
уговорене обавезе.
Тестирани издаци су правилно исказани.
2.1.1.2.2. Штампачи – конто 512222
Министарство је извршило издатке за набавку штампача у износу од 616 хиљада
динара.
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Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања је са Aigo
business system doo Београд закључило уговор број 404-02-32/15/13-01 од 27.11.2013. године,
о продаји добара – рачунарске опреме обликованој по партијама од 1 до 4 (ЈНОП2 2/2013 ) и
то за партију 4 – штампачи и скенери.
Предмет Уговора је набавка рачунарске опреме, обликована по партијама од 1 до 4. и
то партија 4 – штампачи и скенери: штаммпач колор ласер – комада 1, штампач црно бели
ласерски – комада 3, штампач црно бели ласерски – комада 2, скенер 1 формата А4 – комада
3, скенер 2 формата А3 – комада 1, а у свему према прихваћеној понуди продавца број Б-924191/13 од 29.10.2013. године.
Уговорена цена износи 902 хиљаде динара са ПДВ-ом, рок за испоруку 30 дана од
дана ступања на снагу уговора и гарантни рок 36 месеци од дана испоруке рачунарске
опреме.
Записником о квалитативном и квантитативном пријему од 27.12.2013.године,
уговорне стране су се сагласиле да је испоручена рачунарска опрема у складу са Уговором.
Управи за заједничке послове Републичких органа је достављен захтев за укњижење
основних средстава са функције 440 и Решење о укњижењу основних средстава број 44-035/24/2013-01 од 27.12.2013. године.
Плаћање износа од 616 хиљада динара, са функције 440 извршено је 30.12.2013.
године.
Преостало уговорено плаћање је извршено на следећи начин: са функције 560, износ
од 193 хиљаде динара је уплаћен 30.12.2013. године, а са функције 620, износ од 93 хиљаде
динара је плаћен 30.12.2013. године.
Тестирани издаци су правилно исказани.
2.1.1.2.3 Мобилни телефони - конто 512223
Министарство је извршило издатке за набавку мобилних телефона у износу од 38
хиљада динара.
Мобилни телефони у количини од четири комада су набављени за потребе
Министарства и плаћени на основу Уговора 58-01-920904 – 000309/2 од 04.10.2012. године,
отпремнице број 68-01-054813-476887 од 25.07.2013. године, рачуна Телеком Србија ад број
87-142-064-0216067 од 31.07.2013. године и Решења о распореду средстава број 401-0032/8/2013-01 од 12.08.2013. године, извршено је плаћање у износу од 38 хиљада динара.
Телефонски апарати су уз реверс додељени запосленима на коришћење.
Тестирани издаци су правилно исказани.
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