Република Србија
Град Београд
Градска општина Сопот
Председник
Број: 401-205/2021- I
Датум: 13.09.2021.године
Космајски трг 5
Сопот
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД
Макензијева 41
На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Градска општина Сопот, Космајски трг 5,
подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ ГРЕШАКА, НЕПРАВИЛНОСТИ И ПОГРЕШНИХ ИСКАЗИВАЊА
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СОПОТ ЗА 2020. ГОДИНУ

Број и датум извештаја о ревизији: 400-44/2021-04/18, 11. јун 2021. године
Грешке, неправилности и погрешна исказивања које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији
финансијских извештаја, а који могу бити садржани у делу извештаја Резиме налаза, и мере

исправљања:
I
Грешке, неправилности и погрешна исказивања које су обухваћене налазима приоритета 1, које је
могуће отклонити у року од 90 дана.
1)
1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

Приходи у износу од најмање 1.369 хиљада динара од закупа
пословног простора уплаћени су директно на подрачуне месних
заједница уместо на прописане уплатне рачуне јавних прихода
(тачка 2.2.1.1.9);
-напомена 2.2.1.1.9
Приходи у износу од најмање 1.369 хиљада динара од закупа
пословног простора уплаћени су директно на подрачуне
месних заједница, што није у складу са чланом
49. Закона о буџетском систему и чланом 3. Правилника о
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распоред средстава са тих рачуна. Истовремено ови приходи
су у Обрасцу 5 исказани у колони 11 из осталих извора, уместо
у колони 8 из извора 01 - Приходи из буџета, што је супротно
члану 29. Закона о буџетском систему;
приходи од закупа пословног простора у износу од 1.369
хиљаде динара евидентирани на економској класификацији
744151 - Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општина, уместо на економској
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класификацији 742152 - Приходи од давања у закуп, односно
на коришћење непокретности у општинској својини које
користе општине и индиректни корисници њиховог буџета,
што није у складу са чланом 17. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
и чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству.
2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

Након пријема Извштаја о равизији консолидованих
финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске
општине Сопот за 2020. годину руководство Градске општине
Сопот одржало је
састанак са саветима свих месних
заједница. Том приликом им је предочена неправилност
уплаћивања прихода од закупа директно на подрачуне месних
заједница и договорено је да савети месних заједница
приступе гашењу рачуна. Налози за гашење рачуна предати
су Управи за трезор 24.09.2021. године.
Градска општина Сопот је у току поступка ревизије отпочела
евидентирање прихода од закупа пословног простора код
месних заједница на економској класификацији 742152
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у општинској својини које користе општине и
индиректни корисници њиховог буџета.
Одлука о буџету градске општине Сопот за 2021. годину
(„Службени лист града Београда“ бр. 158/20)
Извод број 4 од 26.02.2021. године
Налог за књижење 2.11.0 од 01.02.2021. године
Налог за књижење 4.5.0 од 26.02.2021. године
Рачун број 3/2021 од 28.02.2021. године
Изјашњење број 401-6-68/2021-I од 06.09.2021. године
Картица субаналитичког конта 742152 МЗ Бабе
Образац НО-1/НУ-1, налог за отварање/укидање подрачуна
корисника јавних средстава код Управе за трезор за све месне
заједнице
Стање КРТа на дан 22.09.2021. године
Изводи свих месних самодоприноса на дан 22.09.2021. године

2)
1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

У Консолидованом билансу стања Градске општине Сопот,
мање је исказана вредност нефинансијске имовине и капитала у
износу од најмање 1.500 хиљада динара, као последица
погрешног евидентирања расхода и издатака (тачка 2.2.1.2.11 и
2.2.1.3.3);
-напомена 2.2.1.2.11.-Месна заједница Раља издатке за набавку грађевинских радова
на изради капеле у Раљи и радова на изради потпорног зида
код капеле у Раљи, у износу од 645 хиљада динара,
евидентирала на групи 425000 – Текуће поправке и одржавање,
уместо на групи 511000 – Зграде и грађевински објекти, што
није у складу са чл. 14. и 15. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
и чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству.
Истовремено за исти износ мање су исказани актива и пасива у
билансу стања.
-Месна заједница Сопот је издатке за набавку радова на уградњи
гранита на јавној површини око општине Сопот, у укупном
износу од најмање 484 хиљаде динара евидентирала на групи
425000 – Текуће поправке и одржавање, уместо на групи 511000
– Зграде и грађевински објекти, што није у складу са чл. 14. и
15. Правилника о стандардном класификационом оквиру и
Контном плану за буџетски систем и чланом 9. став 2. Уредбе о
буџетском рачуноводству. Истовремено за исти износ мање су
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2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

исказани актива и пасива у билансу стања.
-Месна заједница Стојник издатке за набавку радова на
изградњи моста у улици Љубивоја Живановића у Месној
заједници Стојник, у укупном износу од најмање 416 хиљада
динара евидентирала на групи 425000 – Текуће поправке и
одржавање, уместо на групи 511000 – Зграде и грађевински
објекти, што није у складу са чл. 14. и 15. Правилника о
стандардном класификационом оквиру и Контном плану за
буџетски систем и чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском
рачуноводству. Истовремено за исти износ мање су исказани
актива и пасива у билансу стања.
Месне заједнице Раља, Сопот и Стојник у 2021. години нису
имале издатке за набавку радова зграда и грађевинских објеката.
Уколико ових расхода буде у 2021. години, планирани су на
конту 511000 зграде и грађевински објекти.
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот за
2021. годину.
Изјашњење председника МЗ Стојник број:3-4/2021.год.,
изјашњење председника МЗ Раља број:5-4/2021.год., измена
финансијског плана МЗ Раља број:5-1/2021.год. од
14.01.2021.год. Одлука савета МЗ Раља број:5-1/2021.год. од
14.01.2021.год.
Захтев за трансфер средстава МЗ Сопот број:3-33/2021.год.
Решење о преносу средстава број:401-4-383/2021-IV од
17.09.2021.год. Одлука МЗ Сопот број: 2-13/2021 од
17.09.2021.године, Извод број 45 од 17.09.2021.године, Налог
број 45.1.0 од 17.09.2021.године. Рачун број:10/2021.
Измена финансијског плана МЗ Стојник број:3-1/2021 од
14.01.2021.год., Одлука савета МЗ Стојник број:3-1/2021 од
14.09.2021.године.

У Консолидованом билансу стања Градске општине Сопот,
мање је исказана вредност нефинансијске имовине и капитала у
износу од најмање 1.500 хиљада динара, као последица
погрешног евидентирања расхода и издатака (тачка 2.2.1.2.11 и
2.2.1.3.3);
-напомена 2.2.1.3.3.Центар за културу Сопот је расходе на име бруто накнаде по
основу закљученог уговора о делу, у износу од 45 хиљада
динара, евидентирао на групи 515000 – Нематеријална имовина,
уместо на групи 423000 – Услуге по уговору, што није у складу
са чл. 14. и 15. Правилника о стандардном класификационом
оквиру и Контном плану за буџетски систем и чланом 9. став 2.
Уредбе о буџетском рачуноводству. Истовремено за исти износ
више су исказани актива и пасива у билансу стања.
Након пријема Извштаја о равизији консолидованих
финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске
општине Сопот за 2020. годину Центар за културу Сопот је
расходе на име бруто накнаде по основу закљученог уговора о
делу евидентирао на групи 423000 услуге по уговору
Уговор о делу број 16 од 28.01.2021. године
Пореска пријава од 01.02.2021. године
Обавештење о поднетој појединачној пријави ППП ПД
Захтев за пренос средстава број 25 од 01.02.2021. године
Извод број 13 од 03.02. 2021. године
Налог број 13.1.1 од 03.02. 2021. године

3)
1.

Грешка, неправилност или погрешно

Центар за културу Сопот у помоћној књизи основних средстава
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исказивање

није утврдио одговарајуће годишње амортизационе стопе (тачка
2.2.3.2);
-напомена 2.2.3.2.
Центар за културу Сопот је у помоћној књизи основних
средстава за поједину опрему утврдио годишње амортизационе
стопе које нису у складу са Правилником о номенклатури
нематеријалних улагања и основних средстава са стопама
амортизације.

2.

Опис мере исправљања

Центар за културу је у току поступка ревизије у 2021. години
годишње амортизационе стопе за клима-уређаје, ТВ
пријемнике и пећи за загревање просторија, ускладио са
амортизационим стопама прописаним Правилником о
номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава
са стопама амортизације.

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

Картице основних средстава са инвентарним бројевима

1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

У пословним књигама Центра за културу Сопот евидентирана је
пословна зграда површине 1.010 м², која је код Републичког
геодетског завода уписана као својина Града Београда (тачка
2.2.3.2);
-напомена 2.2.3.2.
У пословним књигама Центра за културу Сопот евидентирана је
зграда културе површине 1.010 м², која је код Републичког
геодетског завода уписана као својина Града Београда;
Центар за културу Сопот доставио је у току поступка ревизије
Републичком геодетском заводу поднесак којим је затражио да
се упише као ималац права коришћења над зградом културе
изграђеном на К.П. 2644/0, у листу непокретности број 921,
површине у габариту 1.010 м2 у улици Космајски трг у Сопоту.
Након пријема Извштаја о равизији косолидованих
финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске
општине Сопот за 2020. годину Центар за културу Сопот је од
Републичког геодетског завода добио одговор. Решењем
Републичког геодетског завода је поступак по захтеву Центра
за културу одбијен као неоснован. Центар за културу се такође
обратио и Градској управи града Београда у циљу рашавања
имовинско правних односа.
Поднесак број 143/1 од 07.05.2021. године
Решење број 952-02-4-022-60871/2021 од 20.05.2021. године
Потврда о пријему поднеска од 11.05.2021. године
Захтев за уређење имовниско правних односа између Центра за
култуту и Града Београда поднет Градској управи града
Београда број 263 од 30.09.2021. године

4)

5)
1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

У пословним књигама Центра за културу Сопот више је
исказана вредност зграда и грађевинских објеката за износ од 55
хиљада динара, док је за исти износ мање исказана вредност
опреме (тачка 2.2.3.2);
-напомена 2.2.3.2.
Вредност зграда и грађевинских објеката (011100) више је
исказана за 55 хиљада динара, колико износи нето вредност
рафова за одлагање слика, док је за исту вредност мање исказана
опрема (011200), што није у складу са чланом 10. Правилника о
стандардном класификационом оквиру и Контном плану за
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2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

буџетски систем и чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству
У току поступка ревизије извршена је исправка књижења
опреме у нето вредности од 55 хиљада динара на одговарајућа
субаналитичка конта прописана Правилником о стандардном
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.
Налог број 68.1.1 од 17.062021. године
Извод број 68 од 17.06. 2021. године
Уговор број 149/1 од 03.05. 2021. године
Рачун отпремница број 107-06/21 од 15.06. 2021. године
Захтев за трансфер средстава број 172 од 15.06. 2021. године

6)
1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

Градска општина Сопот не води робно материјално
књиговодство и није успоставила помоћну књигу залиха (тачка
2.2.3.2);
-напомена 2.2.3.2.
Градска општина Сопот у својим пословним књигама није
евидентирала остварени промет и стање залиха материјала за
угоститељство и није успоставила робно материјално
књиговодство и помоћну књигу залиха ситног инвентара и
потрошног материјала, што није у складу са чланом 10.
Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном
плану за буџетски систем и чланом 14. Уредбе о буџетском
рачуноводству.
Након пријема Извштаја о равизији консолидованих
финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске
општине Сопот за 2020. годину Управа градске општине Сопот
је у својим пословним књигама почела са евидентирањем
залиха материјала за угоститељство.
Картица конта залиха материја за домаћинство и угоститељство
022238
Налог 1.24.0.
Картице пића помоћне евиденције
Записник

7)
1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања

Градска општина Сопот није у пословним књигама
евидентирала учешће у капиталу јавних предузећа чији је
оснивач, чиме је вредност финансијске имовине потцењена за
156.090 хиљада динара (тачка 2.2.3.2);
-напомена 2.2.3.2.
Управа градске општине Сопот није у пословним књигама
евидентирала учешће у капиталу јавних предузећа чији је
оснивач, чиме је исказана вредност финансијске имовине мања
за 156.090 хиљада динара, што није у складу са чланом 11.
Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном
плану за буџетски систем и чланом 9. Уредбе о буџетском
рачуноводству.
У току поступка ревизије, одговорна лица Управе градске
општине Сопот су доставила доказе да су неправилност
исправили тако што су у својим пословним књигама
евидентирали учешће у капиталу Јавно комуналног предузећа
„Сопот“ у износу од једне хиљаде динара и учешће у
капиталу Јавно комуналног предузећа „Пијаце Ропочево“ у
износу од 156.089 хиљада динара.
Одлука о промени оснивачког акта – одлуке о оснивању ЈКП
Пијаце Ропочево број 152-1/2016 од 12.10. 2021. године

5

предузета

Одлуку о промени оснивачког акта - одлуке о оснивању ЈКП
Сопот број 4020/13 од 30.12.2013. године
Налог број 1.23.0 од 14.04. 2021. године
Картица субаналитичког конта 111911
Картица субаналитичког конта 311419

1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

2.

Опис мере исправљања

Одговорна лица месних заједница на територији Градске
општине Сопот нису затворила рачуне месног самодоприноса
(тачка 2.2.3.2);
-напомена 2.2.3.2.
Одговорна лица месних заједница на територији Градске
општине Сопот нису затворила рачуне месног самодоприноса,
што није у складу са чл. 6. и 31. Закона о финансирању локалне
самоуправе у којима се наводи да приходи од самодоприноса
представљају изворне приходе јединице локалне самоуправе,
као и да новчана средства која се прикупљају на основу одлуке
о самодоприносу представљају приход буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.
Након пријема Извштаја о равизији консолидованих
финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске
општине Сопот за 2020. годину руководство Градске општине
Сопот одржало је
састанак са саветима свих месних
заједница. Том приликом им је предочена неправилност
уплаћивања прихода од закупа директно на подрачуне месних
заједница и договорено је да савети месних заједница
приступе гашењу рачуна. Налози за гашење рачуна предати
су Управи за трезор 24.09.2021. године.
Градска општина Сопот је у току поступка ревизије отпочела
евидентирање прихода од закупа пословног простора код
месних заједница на економској класификацији 742152
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у општинској својини које користе општине и
индиректни корисници њиховог буџета.

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

Изјашњење број 401-6-68/2021-I од 06.09.2021. године
Образац НО-1/НУ-1, налог за отварање/укидање подрачуна
корисника јавних средстава код Управе за трезор за све месне
заједнице
Стање КРТа на дан 22.09.2021. године
Изводи свих месних самодоприноса на дан 22.09.2021. године

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

Економска класификација:
Текући приходи су у финансијским извештајима исказани: (1)
у већем износу од 1.369 хиљада динара од износа утврђеног
налазом ревизије и (2) у мањем износу од 1.369 хиљада динара
од износа утврђеног налазом ревизије (тачка 2.2.1.1.9); расходи
и издаци у финансијским извештајима укупно су исказани: (1) у
вишем износу од 20.665 хиљада динара од износа утврђеног
налазом ревизије и (2) у мањем износу од 20.665 хиљада динара
од износа утврђеног налазом ревизије, чији се ефекти због
међусобног потирања нису одразили на коначан резултат
пословања (тачка 2.2.1.2.10; 2.2.1.2.11; 2.2.1.2.13; 2.2.1.2.15;
2.2.1.3.3 и 2.2.2);
-напомена 2.2.1.1.9.
Приходи у износу од најмање 1.369 хиљада динара од закупа
пословног простора уплаћени су директно на подрачуне месних
заједница, што није у складу са чланом 49. Закона о буџетском

8)

9)
1.
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систему и чланом 3. Правилника о условима и начину вођења
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих
рачуна. Истовремено ови приходи су у Обрасцу 5 исказани у
колони 11 из осталих извора, уместо у колони 8 из извора 01 Приходи из буџета, што је супротно члану 29. Закона о
буџетском систему;
Приходи од закупа пословног простора у износу од 1.369
хиљаде динара евидентирани на економској класификацији
744151 - Текући добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист нивоа општина, уместо на економској
класификацији 742152 - Приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности у општинској својини које користе
општине и индиректни корисници њиховог буџета, што није у
складу са чланом 17. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
и чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству.
2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

Након пријема Извштаја о равизији консолидованих
финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске
општине Сопот за 2020. годину руководство Градске општине
Сопот одржало је
састанак са саветима свих месних
заједница. Том приликом им је предочена неправилност
уплаћивања прихода од закупа директно на подрачуне месних
заједница и договорено је да савети месних заједница
приступе гашењу рачуна. Налози за гашење рачуна предати
су Управи за трезор 24.09.2021. године.
Градска општина Сопот је у току поступка ревизије отпочела
евидентирање прихода од закупа пословног простора код
месних заједница на економској класификацији 742152
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у општинској својини које користе општине и
индиректни корисници њиховог буџета

Изјашњење број 401-6-68/2021-I од 06.09.2021. године
Одлука о буџету градске општине Сопот за 2021. годину
(„Службени лист града Београда“ бр. 158/20)
Извод број 4 од 26.02.2021. године
Налог за књижење 2.11.0 од 01.02.2021. године
Налог за књижење 4.5.0 од 26.02.2021. године
Рачун број 3/2021 од 28.02.2021. године
Картица конта 742152 МЗ Бабе
Изјашњење председника МЗ Стојник број:3-4/2021.год.,
изјашњење председника МЗ Раља број:5-4/2021.год., измена
финансијског плана МЗ Раља број:5-1/2021.год. од
14.01.2021.год. Одлука савета МЗ Раља број:5-1/2021.год. од
14.01.2021.год.
Захтев за трансфер средстава МЗ Сопот број:3-33/2021.год.
Решење о преносу средстава број:401-4-383/2021-IV од
17.09.2021.год. Одлука МЗ Сопот број: 2-13/2021 од
17.09.2021.године, Извод број 45 од 17.09.2021.године, Налог
број 45.1.0 од 17.09.2021.године. Рачун број:10/2021.
Измена финансијског плана МЗ Стојник број:3-1/2021 од
14.01.2021.год., Одлука савета МЗ Стојник број:3-1/2021 од
14.09.2021.године.
Образац НО-1/НУ-1, налог за отварање/укидање подрачуна
корисника јавних средстава код Управе за трезор за све месне
заједнице
Стање КРТа на дан 22.09.2021. године
Изводи свих месних самодоприноса на дан 22.09.2021. године

7

1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

Економска класификација:
Текући приходи су у финансијским извештајима исказани: (1)
у већем износу од 1.369 хиљада динара од износа утврђеног
налазом ревизије и (2) у мањем износу од 1.369 хиљада динара
од износа утврђеног налазом ревизије (тачка 2.2.1.1.9); расходи
и издаци у финансијским извештајима укупно су исказани: (1) у
вишем износу од 20.665 хиљада динара од износа утврђеног
налазом ревизије и (2) у мањем износу од 20.665 хиљада динара
од износа утврђеног налазом ревизије, чији се ефекти због
међусобног потирања нису одразили на коначан резултат
пословања (тачка 2.2.1.2.10; 2.2.1.2.11; 2.2.1.2.13; 2.2.1.2.15;
2.2.1.3.3 и 2.2.2);
-напомена 2.2.1.2.10.
Управа градске општине извршене расходе за рад
противградних стрелаца ангажованих по основу уговора о делу
и расходе за услуге штампања плаката, захвалница и
позивница у износу од 350 хиљада динара, евидентирала на
групи 424000
– Специјализоване услуге, уместо на групи 423000 – Услуге по
уговору, што није у складу са чланом 14. Правилника о
стандардном класификационом оквиру и Контном плану за
буџетски систем и чланом 9. Уредбе о буџетском
рачуноводству.
Центар за културу је у својим пословним књигама евидентирао
исплату ауторског хонорара у износу од 205 хиљада динара на
групи 424000 – Специјализоване услуге, уместо на групи
423000 – Услуге по уговору, што није у складу са чланом 14.
Правилника о стандардном класификационом оквиру и
Контном плану за буџетски систем и чланом 9. Уредбе о
буџетском рачуноводству.
Одлуком о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот
за 2021. годину, на разделу Управе градске општине Сопот,
расходи за рад противградних стрелаца ангажованих по
основу уговора о делу планирани су на позицији број 13, у
оквиру групе 423000 - Услуге по уговору. У 2021. години није
било расхода за рад противградних стрелаца.
У току поступка ревизије Центар за културу Сопот отпочео је
са евидентирањем уговора о ауторском хонорару на групи
423000 - Услуге по уговору.
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот за
2021. годину
Уговор о ауторском хонорару број 29/1 од 01.02.2021. године
Пореска пријава број 2405163599
Обавештење о поднетој појединачној пријави
Захтев за трансфер средстава број 225 од 19.07.2021. године
Извод број 83 од 20.07.2021. године
Налог број 83.1.1 од 20.07.2021. године
Економска класификација:
Текући приходи су у финансијским извештајима исказани: (1)
у већем износу од 1.369 хиљада динара од износа утврђеног
налазом ревизије и (2) у мањем износу од 1.369 хиљада динара
од износа утврђеног налазом ревизије (тачка 2.2.1.1.9); расходи
и издаци у финансијским извештајима укупно су исказани: (1) у
вишем износу од 20.665 хиљада динара од износа утврђеног
налазом ревизије и (2) у мањем износу од 20.665 хиљада динара
од износа утврђеног налазом ревизије, чији се ефекти због
међусобног потирања нису одразили на коначан резултат
пословања (тачка 2.2.1.2.10; 2.2.1.2.11; 2.2.1.2.13; 2.2.1.2.15;
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2.2.1.3.3 и 2.2.2);
-напомена 2.2.1.2.11.
Месна заједница Раља издатке за набавку грађевинских радова
на изради капеле у Раљи и радова на изради потпорног зида
код капеле у Раљи, у износу од 645 хиљада динара,
евидентирала на групи 425000 – Текуће поправке и одржавање,
уместо на групи 511000 – Зграде и грађевински објекти, што
није у складу са чл. 14. и 15. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
и чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству.
Истовремено за исти износ мање су исказани актива и пасива у
билансу стања.
Месна заједница Сопот је издатке за набавку радова на уградњи
гранита на јавној површини око општине Сопот, у укупном
износу од најмање 484 хиљаде динара евидентирала на групи
425000 – Текуће поправке и одржавање, уместо на групи 511000
– Зграде и грађевински објекти, што није у складу са чл. 14. и
15. Правилника о стандардном класификационом оквиру и
Контном плану за буџетски систем и чланом 9. став 2. Уредбе о
буџетском рачуноводству. Истовремено за исти износ мање су
исказани актива и пасива у билансу стања.
-Месна заједница Стојник издатке за набавку радова на
изградњи моста у улици Љубивоја Живановића у Месној
заједници Стојник, у укупном износу од најмање 416 хиљада
динара евидентирала на групи 425000 – Текуће поправке и
одржавање, уместо на групи 511000 – Зграде и грађевински
објекти, што није у складу са чл. 14. и 15. Правилника о
стандардном класификационом оквиру и Контном плану за
буџетски систем и чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском
рачуноводству. Истовремено за исти износ мање су исказани
актива и пасива у билансу стања.

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

Месна заједнице Раља, Сопот и Стојник у 2021. години нису
имале издатке за набавку радова зграда и грађевинских објеката.
Уколико ових расхода буде у 2021. години, планирани су на
конту 511000 зграде и грађевински објекти.
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот за
2021. годину

Економска класификација:
Текући приходи су у финансијским извештајима исказани: (1)
у већем износу од 1.369 хиљада динара од износа утврђеног
налазом ревизије и (2) у мањем износу од 1.369 хиљада динара
од износа утврђеног налазом ревизије (тачка 2.2.1.1.9); расходи
и издаци у финансијским извештајима укупно су исказани: (1) у
вишем износу од 20.665 хиљада динара од износа утврђеног
налазом ревизије и (2) у мањем износу од 20.665 хиљада динара
од износа утврђеног налазом ревизије, чији се ефекти због
међусобног потирања нису одразили на коначан резултат
пословања (тачка 2.2.1.2.10; 2.2.1.2.11; 2.2.1.2.13; 2.2.1.2.15;
2.2.1.3.3 и 2.2.2);
-напомена 2.2.1.2.13.
Пренета средства Јавном комуналном предузећу „Сопот“ за
набавку цеви, набавку контејнера, изградњу опсега за гробна
места и елаборат о резервама подземних вода у укупном износу
од 10.460 хиљада динара евидентирана су на синтетичком конту
451100 – Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама, уместо на синтетичком конту
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451200 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама, што није у складу са чланом 14.
Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном
плану за буџетски систем и чланом 9. Уредбе о буџетском
рачуноводству.
Након доношења Одлуке о другом ребалансу буџета Градске
општине Сопот за 2021. годину и друге измене Посебног
програма пословања за 2021. годину Јавно комуналног
предузећа „Сопот“ расходи на име текућих и капиталних
субвенција планирани су и евидентирани на одговарајућим
економским класификацијама у складу са Правилником о
стандардном класификационом оквиру и Контном плану за
буџетски систем.
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот за
2021. годину
Захтев за преузимање обавезе број 401-3-73/2021- IV од
10.05.2021. године
Налог број 77.4.0 од 10.05. 2021. године
Извод број 127 од 10.05. 2021. године
Налог број 127.1.0 од 10.05. 2021. године
Решење број 401-83/2021- I од 10.05. 2021. Године
Картица субаналитичког конта 451291

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

Економска класификација:
Текући приходи су у финансијским извештајима исказани: (1)
у већем износу од 1.369 хиљада динара од износа утврђеног
налазом ревизије и (2) у мањем износу од 1.369 хиљада динара
од износа утврђеног налазом ревизије (тачка 2.2.1.1.9); расходи
и издаци у финансијским извештајима укупно су исказани: (1) у
вишем износу од 20.665 хиљада динара од износа утврђеног
налазом ревизије и (2) у мањем износу од 20.665 хиљада динара
од износа утврђеног налазом ревизије, чији се ефекти због
међусобног потирања нису одразили на коначан резултат
пословања (тачка 2.2.1.2.10; 2.2.1.2.11; 2.2.1.2.13; 2.2.1.2.15;
2.2.1.3.3 и 2.2.2);
-напомена 2.2.1.2.15
Укупно пренета средства Дому здравља Сопот у износу од 8.060
хиљада динара евидентирана на групи 465000 – Остале дотације
и трансфери, уместо на групи 464000 – Дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања, што није у складу са чл. 9. и
14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и
Контном плану за буџетски систем и чланом 9. Уредбе о
буџетском рачуноводству.

2.

Опис мере исправљања

Одлуком о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот за
2021. годину, на разделу Управе градске општине Сопот,
средства намењена Дому здравља планирана су на позицији 59,
у оквиру групе 464000 - Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања, док су извршени расходи у 2021.
години прекњижени на одговарајуће економске класификације
у складу са Правилником о стандардном класификационом
оквиру и Контном плану за буџетски систем.

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот за
2021. годину
Извод број 235 од 27.08. 2021. године
Налог број 5.8.0. од 11.05. 2021. године
Решење број 401-188/2021- I од 27.08. 2021. године
Картица позиције
Налог 157.4.0 од 27.08. 2021. године
Захтев за преузимање обавезе број 401-3-141/2021-IV од 27.08.
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2021. године
Налог 235.1.0 од 27.08. 2021. Године,
Субаналитичка картица 464111

1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

Економска класификација:
Текући приходи су у финансијским извештајима исказани: (1)
у већем износу од 1.369 хиљада динара од износа утврђеног
налазом ревизије и (2) у мањем износу од 1.369 хиљада динара
од износа утврђеног налазом ревизије (тачка 2.2.1.1.9); расходи
и издаци у финансијским извештајима укупно су исказани: (1) у
вишем износу од 20.665 хиљада динара од износа утврђеног
налазом ревизије и (2) у мањем износу од 20.665 хиљада динара
од износа утврђеног налазом ревизије, чији се ефекти због
међусобног потирања нису одразили на коначан резултат
пословања (тачка 2.2.1.2.10; 2.2.1.2.11; 2.2.1.2.13; 2.2.1.2.15;
2.2.1.3.3 и 2.2.2);
-напомена 2.2.1.3.3.
Центар за културу Сопот је расходе на име бруто накнаде по
основу закљученог уговора о делу, у износу од 45 хиљада
динара, евидентирао на групи 515000 – Нематеријална имовина,
уместо на групи 423000 – Услуге по уговору, што није у складу
са чл. 14. и 15. Правилника о стандардном класификационом
оквиру и Контном плану за буџетски систем и чланом 9. став 2.
Уредбе о буџетском рачуноводству. Истовремено за исти износ
више су исказани актива и пасива у билансу стања.

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

Након пријема Извштаја о равизији консолидованих
финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске
општине Сопот за 2020. Годину Центар за културу Сопот је
расходе на име бруто накнаде по основу закљученог уговора о
делу евидентирао на групи 423000 – Услуге по уговору.
Уговор о делу број 16 од 28.01.2021. године
Пореска пријава од 01.02.2021. године
Обавештење о поднетој појединачној пријави ППП ПД
Захтев за пренос средстава број 25 од 01.02.2021. године
Извод број 13 од 03.02. 2021. године
Налог број 13.1.1 од 03.02. 2021. године

10)
1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

2.

Опис мере исправљања

Класификација према изворима финансирања:
Део расхода и издатака, на разделу Управе градске општине у
оквиру програмске активности 1102-0007 - Производња и
дистрибуција топлотне енергије, неправилно је планиран и
извршен са извора 04 - Сопствени приходи буџетских корисника
у укупном износу од 16.479 хиљада динара (тачка 2.2.1.1.7;
2.2.1.2.11; 2.2.1.2.12;2.2.1.2.19 и 2.2.1.3.1);
-напомена 2.2.1.1.7
Одлуком о трећем ребалансу буџета Градске општине Сопот за
2020. годину, на разделу Управе градске општине у оквиру
програмске активности 1102-0007 - Производња и дистрибуција
топлотне енергије, планирана су средства за проширење
гасоводне мреже у износу од 21.955 хиљада динара из извора 04
- Сопствени приходи буџетских корисника, док су извршени
расходи и издаци у укупном износу од 16.479 хиљада динара,
што није у складу са чланом 47(с3) став 1. Закона о буџетском
систему.
Одлуком о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот за
2021. годину, на разделу Управе градске општине Сопот, нису
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3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

планирани приходи и финансирање расхода из извора 04 Сопствени приходи буџетских корисника.
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот за
2021. годину
Налог број 111.4.0 од 29.06. 2021. године
Захтев за плаћање са преузетом обавезом 401-3-19/2021-IV од
01.07. 2021. године
Решење о плаћању са преузетом обавезом 401-3-19/2021-IV од
01.07. 2021. године
Рачун број 2070/21В
Извод број 59 од 01.07.2021. године
Налог 759.1.0 од 01.07.2021. године

Класификација према изворима финансирања:
Део расхода и издатака, на разделу Управе градске општине у
оквиру програмске активности 1102-0007 - Производња и
дистрибуција топлотне енергије, неправилно је планиран и
извршен са извора 04 - Сопствени приходи буџетских корисника
у укупном износу од 16.479 хиљада динара (тачка 2.2.1.1.7;
2.2.1.2.11; 2.2.1.2.12;2.2.1.2.19 и 2.2.1.3.1);
-напомена 2.2.1.2.11
Расходи на име текућих поправки и одржавања осталих
објеката у износу од 429 хиљадa динара, на разделу Управе
градске општине у оквиру програмске активности 1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије, планирани су и
извршени са извора 04 - Сопствени приходи буџетских
корисника, што није у складу са чланом 47(с3) став 1. Закона о
буџетском систему.
Одлуком о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот за
2021. годину, на разделу Управе градске општине Сопот, нису
планирани приходи и финансирање расхода из извора 04 Сопствени приходи буџетских корисника
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот за
2021. годину
Налог број 111.4.0 од 29.06. 2021. године
Захтев за плаћање са преузетом обавезом 401-3-19/2021-IV од
01.07. 2021. године
Решење о плаћању са преузетом обавезом 401-3-19/2021-IV од
01.07. 2021. године
Рачун број 2070/21В
Извод број 59 од 01.07.2021. године
Налог 759.1.0 од 01.07.2021. године

Класификација према изворима финансирања:
Део расхода и издатака, на разделу Управе градске општине у
оквиру програмске активности 1102-0007 - Производња и
дистрибуција топлотне енергије, неправилно је планиран и
извршен са извора 04 - Сопствени приходи буџетских корисника
у укупном износу од 16.479 хиљада динара (тачка 2.2.1.1.7;
2.2.1.2.11; 2.2.1.2.12;2.2.1.2.19 и 2.2.1.3.1);
-напомена 2.2.1.2.12.
Расходи на име осталог материјала за посебне намене у износу
од 804 хиљаде динара, на разделу Управе градске општине у
оквиру програмске активности 1102-0007 - Производња и
дистрибуција топлотне енергије, планирани су и извршени са
извора 04- Сопствени приходи буџетских корисника, што није у
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складу са чланом 47(с3) став 1. Закона о буџетском систему.
2.

Опис мере исправљања

Одлуком о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот
за 2021. годину, на разделу Управе градске општине Сопот,
нису планирани приходи и финансирање расхода из извора 04 Сопствени приходи буџетских корисника.
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот за
2021. годину
Налог број 105.4.0 од 21.06.2021. године
Захтев за плаћање са преузетом обавезом број 401-3-19Г/2021IV од 21.06. 2021.године
Решење о плаћању са преузетомо обавезом 401-3-19Г/2021-IV
од 21.06. 2021.године
Рачун број 24726/21
Извод број 56 од 21.06.2021. године
Налог 756.1.0 од 21.06.2021. године

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

Класификација према изворима финансирања:
Део расхода и издатака, на разделу Управе градске општине у
оквиру програмске активности 1102-0007 - Производња и
дистрибуција топлотне енергије, неправилно је планиран и
извршен са извора 04 - Сопствени приходи буџетских корисника
у укупном износу од 16.479 хиљада динара (тачка 2.2.1.1.7;
2.2.1.2.11; 2.2.1.2.12;2.2.1.2.19 и 2.2.1.3.1);
-напомена 2.2.1.2.19
Расходи на име пореза на додату вредност у износу од 3.790
хиљада динара, на разделу Управе градске општине у оквиру
програмске активности 1102-0007 - Производња и дистрибуција
топлотне енергије, планирани су и извршени са извора 04 Сопствени приходи буџетских корисника, што није у складу са
чланом 47(с3) став 1. Закона о буџетском систему.

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

Одлуком о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот
за 2021. годину, на разделу Управе градске општине Сопот,
нису планирани приходи и финансирање расхода из извора 04
- Сопствени приходи буџетских корисника.
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот за
2021. годину
Захтев за плаћање са преузетомо обавезом број 401-3-20Г/2021IV од 09.07.2021. године
Решење о плаћању са преузетомо обавезом 401-3-19Г/2021-IV
од 21.06. 2021.године
Пореска пријава пореза на додату вредност број 2404261611
Извод број 61 од 09.07.2021. године
Налог број 761.1.0 од 09.07.2021. године

1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

Класификација према изворима финансирања:
Део расхода и издатака, на разделу Управе градске општине у
оквиру програмске активности 1102-0007 - Производња и
дистрибуција топлотне енергије, неправилно је планиран и
извршен са извора 04 - Сопствени приходи буџетских корисника
у укупном износу од 16.479 хиљада динара (тачка 2.2.1.1.7;
2.2.1.2.11; 2.2.1.2.12;2.2.1.2.19 и 2.2.1.3.1);
-напомена 2.2.1.3.1.
Издаци на финансирању послова гасификације Градске општине
Сопот у износу од 11.456 хиљада динара на разделу Управе
градске општине у оквиру програмске активности 1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије, планирани су и
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извршени са извора 04 - Сопствени приходи буџетских
корисника, што није у складу са чланом 47(с3) став 1. Закона о
буџетском систему.
2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

Одлуком о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот
за 2021. годину, на разделу Управе градске општине Сопот,
нису планирани приходи и финансирање расхода из извора 04
- Сопствени приходи буџетских корисника.
У 2021. години Управа градске општине Сопот није имала
издатке на финасирање послова гасификације а планирани су
на изворима 08 и 13 .
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Сопот за
2021. годину

11)
1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

(1)
(2)



2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

1.

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

(3)
(4)

2.

Опис мере исправљања

Градска општина Сопот није у потпуности успоставила систем
интерних контрола (тачка 2.1.1) и то:
Центар за културу Сопот је по испостављеном предрачуну,
уместо аванса евидентирао обавезе према добављачу;
обрачунати неплаћени издаци код Управе градске општине
погрешно су евидентирани на субаналитичком конту 131211 Обрачунати неплаћени расходи, уместо на субаналитичком
конту 131212 - Обрачунати неплаћени издаци;
Центар за културу Сопот је по испостављеном предрачуну
број Р206630119, уместо аванса евидентирао обавезе према
добављачу, што није у складу са чл. 11. и 12 Правилника о
стандардном класификационом оквиру и Контном плану за
буџетски систем и чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском
рачуноводству;
Након пријема Извштаја о равизији косолидованих
финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске
општине Сопот за 2020. годину Центар за културу Сопот је
по испостављеним предрачунима евидентирао авансе на групи
конта 123000- Краткорочни пласмани
Уговор број 199 од 29.06.2021 године
Предрачун број П1/21
Захтев за трансфер средстава број 209 од 01.07.2021. године
Извод број 75 од 02.07.2021. године
Налог број 75.1.1 од 02.07.2021. године
Градска општина Сопот није у потпуности успоставила систем
интерних контрола (тачка 2.1.1) и то:
Центар за културу Сопот је по испостављеном предрачуну,
уместо аванса евидентирао обавезе према добављачу;
обрачунати неплаћени издаци код Управе градске општине
погрешно су евидентирани на субаналитичком конту 131211 Обрачунати неплаћени расходи, уместо на субаналитичком
конту 131212 - Обрачунати неплаћени издаци;
 обрачунати неплаћени издаци код Управе градске општине
погрешно су евидентирани на субаналитичком конту
131211 - Обрачунати неплаћени расходи, уместо на
субаналитичком конту 131212 - Обрачунати неплаћени
издаци.
Градска општина Сопот је у току поступка ревизије отпочела да
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3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

евидентира обрачунате и неплаћене издатке на субаналитичком
конту 131212 - Обрачунати неплаћени издаци.
Уговор број 199 од 29.06.2021 године
Захтев за плаћање са преузетом обавезом број 401-3-42/2021- IV
од 18.03.2021. године
Налог број 41.4.0 од 16.03.2021. године
Налог 74.1.0 од 18.03. 2021. године
Рачун 581/21В
Субаналитичка картица 131212-обачунати неплаћени издаци
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II
Грешке, неправилности и погрешна исказивањакоје су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити пре припремања наредног сета
финансијских извештаја.
РБ

1

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање
12) Код корисника буџетских
средстава, приликом спровођења
пописа имовине, потраживања и
обавеза,
утврђене
су
следеће
неправилности (тачка 2.1.1 и 2.2.3.1):
Управа градске општине
(1) пописној комисији пре почетка
спровођења пописа није дато
прецизно упутство за рад и
пописна листа по врстама
основних средстава;
(2) попис нефинансијске имовине у
припреми није извршен по
појединачним инвестицијама,
није утврђен степен њихове
довршености, као и постојање
услова за пренос у употребу;
(3) комисија није извршила попис
четири
јединице
пословног
простора које нису евидентиране
у књиговодственој евиденцији
градске општине, а које градска
општина издаје у закуп;
(4) пописна комисија није утврдила
стварне количине имовине која
се пописује бројањем, мерењем,
проценом
и
сличним
поступцима,
ближим
описивањем пописане имовине и
није унела те податке у пописну
листу;
(5) Извештаји о извршеном попису

Опис мере исправљања

Разумели
смо
препоруку
Државне ревизорске институције
у вези утврђених неправилности
приликом спровођења пописа
имовине, потраживања и обавеза
и
предузећемо
мере
на
отклањању
утврђених
неправилности приликом пописа
имовине, потраживања и обавеза
за 2021.годину.
Одговорна лица Градске општине
Сопот ће
обезбедити
да
директни
и
индиректни
корисници буџетских средстава
попис врше у складу са
Правилником
о
начину
и
роковима
вршења
пописа
имовине и обавеза корисника
буџетских средстава Републике
Србије
и
усклађивања
књиговодственог
стања
са
стварним стањем.
Одговорна лица Управе градске
општине Сопот ће обезбедити да
помоћне
књиге
основних
средстава
садрже
детаљне
податке о основним средствима;
да се врше усклађивање стања
нефинансијске
имовине
у
књиговодственој евиденцији са
стварним стањем на дан 31.
децембра текуће године и да
пописна комисија попис имовине
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Функција или звање лица одговорног
за предузимање мере исправљања

Период у којем се планира
предузимање мере исправљања

Начелник Управе градске општине

Крајњи рок у којем је могуће
предузети мере исправљања је по
завршетку пописа за 2021.годину, а
најкасније до 15.03.2022.године.

не
садрже
стварно
и
књиговодствено стање имовине
и обавеза;
(6) Није извршено усклађивање
стања нефинансијске имовине у
књиговодственој евиденцији са
стварним стањем на дан 31.
децембра 2020. године;
 приликом спровођења пописа код
директних
и
индиректних
корисника буџетских средстава,
као
најзначајније
контролне
активности, утврђено је да:
комисијама за попис није дато
прецизно упутство за рад; није
вршен физички попис основних
средстава уверавањем на терену;
попис нефинансијске имовине у
припреми није извршен по
појединачним инвестицијама, није
утврђен
степен
њихове
довршености, као и постојање
услова за пренос у употребу; нису
пописани објекти у којима се
налазе седишта месних заједница
и објекти који се издају у закуп;
нису утврђене стварне количине
имовине
која
се
пописује;
Извештаји о извршеном попису не
садрже стварно и књиговодствено
стање имовине и обавеза; није
извршено
усклађивање
стања
нефинансијске
имовине
у
књиговодственој евиденцији са
стварним стањем на дан 31.
децембра 2020. године; попис није
вршен на основу Правилника о
начину и роковима вршења пописа
имовине и обавеза Републике
Србије
и
усклађивања
књиговодственог
стања
са

и обавеза врше у складу са
прописима, и то да: 1) изврше
свеобухватни попис имовине и
обавеза;
2)
извештаје
о
извршеном попису сачињавају у
складу са прописима; 3) да
пописна
комисија
основних
средстава на пописним местима
утврди стварне количине имовине
која се пописује (бројањем,
мерењем, проценом и сличним
поступцима, ближим описивањем
пописане имовине) и уношењем
тих података у пописне листе.
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стварним стањем и поједине
пописне листе нису потписане од
стране пописне комисије и лица
које задужује имовину.
Помоћна
књига
основних
средстава,
односно
картице
основних средстава, не обезбеђују
детаљне податке о основним
средствима (јединица мере за
поједине непокретности је комад,
не садржи катастарску парцелу на
којој се непокретности налази, не
садржи
основ
коришћења
непокретности), што није у складу
са чланом
14. став 1. тачка 3) Уредбе о
буџетском рачуноводству;
Комисији за попис основних
средстава пре почетка пописа није
дато прецизно Упутство за рад и
пописна
листа
(по
врстама
основних средстава) на основу које
би се најпрецизније могло утврдити
стварно стање основних средстава,
односно комисији су дате пописне
листе у којима је наведен назив
средства, али без прецизнијег описа
и локације на којој се основно
средство налази;
Попис нефинансијске имовине у
припреми
није
извршен
по
појединачним инвестицијама, није
утврђен
степен
њихове
довршености, као и постојање
услова за пренос у употребу.
Такође, пописна комисија није
утврдила
да
су
одређене
инвестиције завршене, да се
користе и да постоје услови за
пренос у употребу (неке се и издају
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у закуп, а у књигама се воде као
незавршене), о чему је више писано
код тачке 2.2.3.2. Aктива;
Комисија за попис основних
средстава није пописала: 1)
пословни простор површине 88м2 у
улици Кнеза Милоша 49а, Сопот; 2)
пословни
простор
површине
43,80м2 на адреси Космајски трг
број 17 у Сопоту; 3) објекат на
адреси Космајска 68, Рогача и 4)
објекат површине 41м2 на дреси
Космајски трг 47а, па самим тим
пописна листа не садржи податке
о наведеним објектима, што није у
складу са чл.
9. и 10. став 1. тачка 1) Правилника
о начину и роковима вршења
пописа
имовине
и
обавеза
корисника буџетских средстава
Републике Србије и усклађивања
књиговодственог
стања
са
стварним стањем;
Комисија за попис основних
средстава - зграда и грађевинских
објеката, грађевинског земљишта и
нефинансијске
имовине
у
припреми, није утврдила стварне
количине
имовине
бројањем,
мерењем, проценом и сличним
поступцима, ближим описивањем
пописане имовине и није унела те
податке у пописну листу, а као
количина је уписано „1“, за
јединицу мере „комад“, односно
„кат. пар“ за земљиште, што није у
складу са чланом 10. став 1. тач. 1)
и 2) Правилника о начину и
роковима вршења пописа имовине
и обавеза корисника буџетских
средстава Републике Србије и
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2.

усклађивања
књиговодственог
стања са стварним стањем;
Извештаји о извршеном попису не
садрже стварно и књиговодствено
стање имовине и обавеза, већ су
само приложене пописне листе,
што није у складу са чланом 11.
став 2. Правилника о начину и
роковима вршења пописа имовине
и обавеза корисника буџетских
средстава Републике Србије и
усклађивања
књиговодственог
стања са стварним стањем;
Није извршено усклађивање стања
нефинансијске
имовине
у
књиговодственој евиденцији са
стварним стањем на дан 31.
децембра 2020. године, што није у
складу са чланом 18. став 2. Уредбе
о буџетском рачуноводству

12)

(1)

(2)

(3)

Код
корисника
буџетских
средстава, приликом спровођења
пописа имовине, потраживања и
обавеза, утврђене су следеће
неправилности (тачка 2.1.1 и
2.2.3.1):
Месне заједнице
комисије за попис имовине и
обавеза месних заједница нису
вршиле
физички
попис
основних средстава фактичким
уверавањем на терену, већ су
подаци
преузети
из
књиговодствених евиденција;
комисије нису извршиле попис
пословних зграда у којима се
налазе
седишта
месних
заједница;
комисије нису извршила попис

Разумели смо препоруку Државне
ревизорске институције у вези
утврђених неправилности приликом
спровођења
пописа
имовине,
потраживања
и
обавеза
и
предузећемо мере на отклањању
утврђених неправилности приликом
пописа имовине, потраживања и
обавеза за 2021.годину.
Одговорна лица месних заједница
ће предузети мере да попис
имовине , потраживања и обавеза
буде свеобухватан и вршити 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.
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Начелник Управе градске општине

Крајњи рок у којем је могуће
предузети мере исправљања је по
завршетку пописа за 2021.годину, а
најкасније до 28.02.2022.године.

шест
јединица
пословног
простора
који
нису
евидентирани
у
књиговодственој
евиденцији
месних заједница или градске
општине, а које месне заједнице
издају у закуп;
(4) Извештаји о извршеном попису
месних заједница не садрже
стварно и књиговодствено стање
имовине и обавеза, разлику
између
стварног
стања
утврђеног
пописом
и
књиговодственог
стања,
примедбе и објашњења радника
која су задужени за руковање
имовином;
(5) У пописним листама месних
заједница јединица мере за путну
и водоводну инфраструктуру и
канализациону мрежу исказана је
у комадима уместо у дужним
метрима;
(6) Попис код месних заједница није
вршен на основу Правилника о начину
и роковима вршења пописа имовине и
обавеза
Републике
Србије
и
усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем;
 комисије за попис месних
заједница нису вршиле физички
попис
основних
средстава
фактичким
уверавањем
на
терену, већ су подаци преузети
из
књиговодствених
евиденција, што није у складу
са чланом 10. став 1. тачка 7)
Правилника
о
начину
и
роковима
вршења
пописа
имовине и обавеза Републике
Србије
и
усклађивања
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књиговодственог
стања
са
стварним стањем и чланом 18.
Уредбе
о
буџетском
рачуноводству;
комисије нису извршиле попис
пословних зграда у којима се
налазе
седишта
месних
заједница, што није у складу са
чл. 9. и 10. Правилника о
начину и роковима вршења
пописа имовине и обавеза
Републике
Србије
и
усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем и
чланом 18. Уредбе о буџетском
рачуноводству;
четири месне заједнице нису
извршиле попис шест објеката
које издају у закуп и то: Meсна
заједница Бабе два пословна
простора површине 37,5м2 и
45м2 у улици Селимира Пешића
број 4; Meсна заједница Мали
Пожаревац
два
пословна
простора површине 36м2 и
63,78м2 у улици Космајски трг
број
1,
Месна
заједница
Поповић пословни простор
површине 100м2 у улици
Милорада Миће Марковића број
92 и Meсна заједница Рогача
пословни простор површине
96,8 м2 у улици Космајска 155,
што није у складу са чл. 9. и 10.
Правилника
о
начину
и
роковима
вршења
пописа
имовине и обавеза Републике
Србије
и
усклађивања
књиговодственог
стања
са
Извештаји о извршеном попису
месних заједница не садрже
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3.

стварно
и
књиговодствено
стање имовине и обавеза,
разлику између стварног стања
утврђеног
пописом
и
књиговодственог
стања,
примедбе и објашњења радника
који су задужени за руковање
имовином, што није у складу са
чланом 11. став 2. Правилника о
начину и роковима вршења
пописа имовине и обавеза
Републике
Србије
и
усклађивања књиговодственог
стварним стањем.
 У пописним листама месних
заједница јединица мере за
путну
и
водоводну
инфраструктуру
и
канализациону мрежу исказана
је у комадима уместо у дужним
метрима;
 Попис код месних заједница
није
вршен
на
основу
Правилника
о
начину
и
роковима
вршења
пописа
имовине и обавеза Републике
Србије
и
усклађивања
књиговодственог
стања
са
стварним стањем, што није у
складу са чланом 18. став 6.
Уредбе
о
буџетском
рачуноводству.
12) Код корисника буџетских
средстава, приликом спровођења
пописа имовине, потраживања и
обавеза,
утврђене
су
следеће
неправилности (тачка 2.1.1 и 2.2.3.1):
Центар за културу Сопот
(1) Попис није вршен према
Правилнику о начину и роковима
вршења пописа имовине и

Разумели смо препоруку Државне
ревизорске институције у вези
утврђених неправилности приликом
спровођења
пописа
имовине,
потраживања
и
обавеза
и
предузећемо мере на отклањању
утврђених неправилности приликом
пописа имовине, потраживања и
обавеза за 2021.годину.
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Директор Центра за култуту Сопот

Крајњи рок у којем је могуће
предузети мере исправљања је по
завршетку пописа за 2021.годину, а
најкасније до 28.02.2022.године.

(2)

(3)




обавеза корисника буџетских
средстава Републике Србије и
усклађивања
књиговодственог
стања са стварним стањем;
Извештај о извршеном попису не
садржи књиговодствено стање
имовине и обавеза, разлике
између
стварног
и
књиговодственог стања;
Пописне листе нису потписане од
стране пописне комисије и лица
које задужује имовину;
Попис није вршен према
Правилнику
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 18. став 6.
Уредбе
о
буџетском
рачуноводству;
Извештај о извршеном попису
не садржи књиговодствено
стање имовине и обавеза,
разлике између стварног 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.
Пописне листе нису потписане
од стране пописне комисије и
лица које задужује имовину што
није у складу са чланом 10. став
1. тачка 2. Правилника о начину

Одговорна лица Центра за културу
ће предузети мере да попис
имовине , потраживања и обавеза
буде свеобухватан и вршити 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.

24

и роковима вршења пописа
имовине и обавеза корисника
буџетских средстава Републике
Србије
и
усклађивања
књиговодственог
стања
са
стварним стањем.
4.13) 13 ) Помоћна књига основних
средстава Градске општине Сопот не
садржи прецизне и потпуне податке
о основним средствима (тачка
2.2.3.2);
 Помоћна
књига
основних
средстава
Управе
Градске
општине не садржи прецизне и
потпуне податке о основним
средствима, и то: ближи опис
основног средства, адресу где се
непокретност
налази,
амортизационе групе и делове
амортизационих
група,
као
јединица мере наведен је „комад“
уместо „м2“, што није у складу са
чланом 14. став 1. тачка 1)
Уредбе
о
буџетском
рачуноводству
којим
је
прописано да помоћна књига
основних средстава треба да
обезбеди детаљне податке о свим
основним средствима.
5.
14 )Консолидованом билансу стања
Градске општине Сопот, мање је
исказана вредност Зграда и
грађевинских објеката (конто
011100),
за
вредност
12
пословних објеката који нису
евидентирани
у
пословним
књигама градске општине (тачка
2.2.3.2);
 У консолидованом билансу
стања Градске општине Сопот,
мање је исказана вредност

Одговорна лица Градске општине
Сопот ће обезбедити да се у
помоћној
књизи
основних
средстава унесу детаљни подаци о
свим основним средствима у
складу са уредбом о буџетском
рачуноводству.

Начелник Управе градске општине

Крајњи рок у којем је могуће
предузети мере исправљања је по
завршетку пописа за 2021.годину, а
најкасније до 15.03.2022.године.

У току поступка ревизије Начелница
Управе градске општине Сопот
образовала је комисију за формирање
евиденције непокретности Градске
општине Сопот која ће радити на
успостављању
свеобухватне
евиденције о непокретностима на
којима право коришћења има градска
општина и евиденције закупаца и
корисника пословног простора.

Начелник Управе градске општине

Крајњи рок у којем је могуће
предузети мере исправљања је по
завршетку пописа за 2021.годину, а
најкасније до 15.03.2022.године.
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Зграда и грађевинских објеката
(конто 011100), за вредност
објеката који нису евидентирани
у пословним књигама градске
општине, и то: 1) пословни
простор површине 88м2 у улици
Кнеза Милоша 49а, Сопот; 2)
пословни простор површине
43,8м2 у улици Космајски трг
број 17 у Сопоту; 3) пословни
простор на адреси Космајска 68,
Рогача; 4) пословни простор
површине 41м2 на адреси Кнеза
Милоша 47а у Сопоту; 5)
пословни простор површине
36м2 који се налази у оквиру
пословне зграде у улици
Космајски трг број 1 у Малом
Пожаревцу; 6) пословни простор
површине 128м2 у улици
Карађорђева
број
10
у
Ђуринцима;
7)
пословни
простор површине 100м2 у
улици Миће Марковића 92 у
Поповићу; 8) пословни простор
површине 89,3м2 +7,5м2 у улици
Космајска 155, Рогача; 9)
пословни простор површине
25м2+12,5м2 у улици Селимира
Пешић број 4, Бабе; 10)
пословни простор површине
45м2 у улици Селимира Пешић
број 4, Бабе; 11) пословни
простор површине 36 м2 у улици
Космајски трг број 1 у Малом
Пожаревцу и 12) пословни
простор површине 63,78м2 у
улици Космајски трг број 1 у
Малом Пожаревцу, што није у
складу са чланом 9. Уредбе о
буџетском рачуноводству;
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6.

15) У пословним књигама Градске
општине Сопот више је исказана
вредност грађевинског земљишта
за износ од 24.013 хиљада динара
(тачка 2.2.3.2);
У пословним књигама градске
општине
евидентирано
грађевинско земљиште у износу
од 24.013 хиљада динара, што
није у складу са чланом 84. став 2.
Закона о планирању и изградњи104
према којем право својине на
грађевинском земљишту у јавној
својини има Република Србија,
аутономна покрајина, односно
јединица локалне самоуправе.

Одговорна лица Градске општине
Сопот ће припремити прописану
документацију
и
иницирати
активности које се односе на
примопредају и евиденцију земљишта
у складу са прописима и актима
носиоца права јавне својине

Начелник Управе градске општине

Крајњи рок у којем је могуће
предузети мере исправљања је
30.04.2022. године

7.

16) У пословним књигама Градске
општине
Сопот,
више
је
исказана
нефинансијска
имовина у припреми за износ од
најмање 221.818 хиљада динара,
док су за исти износ мање
исказане зграде и грађевински
објекти (тачка 2.2.3.2);
У пословним књигама градске
општине, имовина за коју су
окончана улагања, односно која
испуњава услов за пренос у
употребу, у износу од најмање
221.818
хиљада
динара,
евидентирана је на синтетичком
конту 015100 – Нефинансијска
имовина у припреми, уместо на
синтетичком конту 011100 –
Зграде и грађевински објекти,
чиме је за наведени износ у
консолидованом Билансу стања
на дан 31. децембра 2020.

У току поступка ревизије Комисија
за
евиденцију
непокретности
Градске општине Сопот утврдила је
списак имовине у припреми у
вредности од 351.944 хиљаде
динара која се користи и која
испуњава услове за пренос у
употребу, на основу кога је
извршено њено прекњижавање са
синтетичког конта 015100 –
Нефинансијска
имовина
у
припреми, на синтетички конто
011100 – Зграде и грађевински
објекти.
Комисија
за
евиденцију
непокретности Градске општине
Сопот је наставила послове на
вршењу свеобухватне анализе који
део нефинансијске имовине у
припреми испуњава услов за
пренос у употребу.

Начелник Управе градске општине

Крајњи рок у којем је могуће
предузети мере исправљања је по
завршетку пописа за 2021.годину, а
најкасније до 15.03.2022.године.
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8.

године више исказана вредност
нефинансијске
имовине
у
припреми, што није у складу са
чланом 10. Правилника о
стандардном класификационом
оквиру и контном плану за
буџетски систем, и чланом 9.
Уредбе
о
буџетском
рачуноводству.
17) У пословним књигама Центра за
културу Сопот мање је исказана
нематеријална
имовина
за
вредност
експоната
за
реализацију „етно
изложбе“
(тачка 2.2.3.2);
 Центар за културу Сопот није
извршио процену вредности
рестаурираних експоната за
реализацију „етно изложбе“,
истовремено
за
процењену
вредност експоната мање је
исказана
вредност
нематеријалне
имовине
у
консолидованом билансу стања
Градске општине Сопот;
 Погрешно
евидентирање
набавке
експоната
за
реализацију „етно изложбе“ у
износу од 45 хиљада динара
проузроковало је неравнотежу
између
издатака
за
нефинансијску имовину (класа
500000)
и
промена
на
нефинансијској
имовини
у
сталним средствима у активи
(категорија
010000)
у
консолидованом билансу стања
на дан 31.12.2020. године.

Одговорна лица Центра за културу
Сопот ће извршити процену
вредности рестаурираних експоната
за реализацију „етно изложбе“ и
процењену вредност евидентирти
на
одговарајућој
економској
класификацији
нематеријалне
имовине.
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Директор Центра за култуту Сопот

Крајњи рок у којем је могуће
предузети мере исправљања је по
завршетку пописа за 2021.годину, а
најкасније до 28.02.2022.године.

9.

10.

18) Потраживања
исказана
у
пословним књигама директних
корисника буџетских средстава
Градске општине Сопот нису у
потпуности
усаглашена
са
износом исказаним у пословним
књигама дужника (тачка 2.2.3.2);
Салда потраживања од купаца
Градске општине Сопот, нису у
потпуности усаглашена са стањима
исказаним
конфирмацијама
у
укупном износу од 443 хиљаде
динара и то: код Пореске управе –
Филијала Вождовац за износ од 431
хиљаду динара и код Прекршајног
суда у Младеновцу за 12 хиљада
динара.
19) успоставе ефикасан систем
интерних контрола који ће
обезбедити
интегритет
финансијских извештаја, добро
финансијско
управљање
и
заштиту средстава и то да:
(1) обезбеде да се Стратегија
управљања ризиком ажурира у
складу са прописима (тачка 1.19)
(Напомене 2.1.1 - Препорука
број 1).
Градска општина Сопот не врши
ажурирање усвојене Стрaтeгиjе
упрaвљaњa ризикoм сваке три
године, што није у складу са
чланом 7. став 2. Правилника о
заједничким
критеријумима
и
стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о
систему финансијског управљања и
контроле у jавном сектору.
(2) најмање
једном
годишње
анализирају
и
ажурирају

Разумели смо препоруку Државне
ревизорске институције у вези
утврђених
неправилности
и
предузећемо све активности у циљу
редовног
усаглашавања
стања
потраживања.

Начелник Управе градске општине

Крајњи рок у којем је могуће
предузети мере исправљања је по
завршетку пописа за 2021.годину, а
најкасније до 15.03.2022.године.

Разумели смо препоруку Државне
ревизорске институције у вези
утврђених
неправилности
и
предузећемо мере да се Стратегија
управљања ризиком ажурира у складу
са прописима.
Одговорна лица Градске општине
сопот спроводе активности у циљу
успостављања система финансијског
управљања и контроле.
Градска општна Сопот ће почети са
објављивањем усвојених докумената
како би јавност добила приступ
информацијама од јавног значаја.
Одговорна лица Градске општине
Сопот ће редовно вршити проверу
тачности и потпуности података
објављених у Информатору о раду.

Начелник Управе градске општине

Крајњи рок у којем је могуће
предузети мере исправљања је
30.04.2022.године.
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контролне
активности
за
свођење ризика на прихватљив
ниво (тачка 1.19) (Напомене
2.1.1 - Препорука број 2.1).
Градска општина Сопот није на
одговарајући
начин,
спровела
контроле којима се врши свођење
ризика на прихватљив ниво и није
извршила анализу и ажурирање
контрола најмање једном годишње,
што није у складу са чланом 8. став
4. Правилника о заједничким
критеријумима и стандардима за
успостављање, функционисање и
извештавање
о
систему
финансијског управљања и контроле
у jавном сектору;
(3) на званичној интернет страници
градске
општине
објављују
финансијске планове за наредну
годину, завршне рачуне и
финансијске извештаје (тачка
1.19)
(Напомене
2.1.1
Препорука број 3.1).
Градска општина Сопот не објављује
ажурно на својој интернет странци
финансијске планове за наредну
годину,
завршне
рачуне
и
финансијске извештаје, што није у
складу са чланом 8. став 3. Закона о
буџетском систему;
(4) редовно врше проверу тачности
и
потпуности
података
објављених у Информатору о
раду (тачка 1.19) (Напомене 2.1.1
- Препорука број 3.2).
Градска општине Сопот не врши
редовно
проверу тачности
и
потпуности података објављених у
Информатору о раду и не уноси
прописаном року њихове измене,
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што није у складу са чланом 17. став
1. Упутства за израду и објављивање
информатора
о раду државног
органа20;
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III

Грешке, неправилности и погрешна исказивања које су обухваћене налазима приоритета 3,које је могуће отклонити у року од датума припреме наредног
сета финансијских извештаја до три године.
РБ

Грешка, неправилност или погрешно
исказивање

Опис мере исправљања

Функција или звање лица одговорног
за предузимање мере исправљања

Период у којем се планира
предузимање мере исправљања

1

20) успоставе
свеобухватне
евиденције о непокретностима
на којима право коришћења има
градска општина и евиденције
закупаца и корисника пословног
простора (тачка 1.20) (Напомене
2.2.3.2 – Препорука број 15.1).
Одељење за имовинско – правне и
нормативно - правне послове
Управе градске општине Сопот
нема успостављене евиденције о
непокретностима на којима право
коришћења има градска општина
и
евиденције
закупаца
и
корисника пословног простора, па
самим тим нема ни успостављене
контроле стања и коришћења
пословног простора, што није у
складу са чланом 23. став 17.
Одлуке
о
Управи
градске
општине Сопот;
21) предузму све активности у вези
преузимања и књиговодственог
евидентирања
основних
средстава и инвестиција у јавној
својини Града Београда у
пословне књиге Града у складу
са важећим прописима и актима
Града (тачка 1.21) (Напомене
2.2.3.2 - Препорука број 15.2).
Градска општина Сопот није

Разумели смо препоруку Државне
ревизорске институције у вези
утврђених неправилности.
У току поступка ревизије Начелница
Управе градске општине Сопот
образовала је комисију за формирање
евиденције непокретности Градске
општине Сопот која ће радити на
успостављању
свеобухватне
евиденције о непокретностима на
којима право коришћења има градска
општина и евиденције закупаца и
корисника пословног простора.

Начелник Управе градске општине,
Начелник одељења за имовинскоправне
и
нормативно
–правне
послове.

Крајњи рок у којем је могуће
предузети мере исправљања је
11.06.2024.године.

Разумели смо препоруку Државне
ревизорске институције у вези
утврђених неправилности.
У току поступка ревизије Начелница
Управе градске општине Сопот
образовала је комисију за формирање
евиденције непокретности Градске
општине Сопот која ће радити на
успостављању
свеобухватне
евиденције о непокретностима на

Начелник Управе градске општине,
Начелник одељења за имовинскоправне
и
нормативно
–правне
послове.

Крајњи рок у којем је могуће
предузети мере исправљања је
11.06.2024.године.

2
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3

поступила по захтевима надлежних
организационих јединица Града
Београда, и то: 1) није доставила
документацију
коју
поседује
Градска општина Сопот, а која се
односи на имовински статус,
односно акте из области стварноправних односа, који су везани за
својинска овлашћења на пословним
просторима, за пословне просторе
који нису уписани у евиденцију
права јавне својине, или су уписани
са правом својине других правних,
или физичких лица; 2) није
доставила документацију потребну
за: (а) упис права јавне својине на
непокретностима (б) озакоњење
непокретности и податке о лицу
које ће у име града Београда
предузимати све радње у поступку
предметних непокретности и 3)
није доставила Спецификацију
непокретности по врстама, а које се
воде у пословним књигама Градске
општине;
22) изврше свеобухватну анализу
степена
довршености
инвестиција и утврде који део
нефинансијске
имовине
у
припреми испуњава услов за
пренос у употребу (тачка 1.22)
(Напомене 2.2.3.2 - Препорука
број 17.1).
Градска општина Сопот није
извршила свеобухватну анализу који
део нефинансијске имовине у
припреми испуњава услов за пренос
у употребу, те се у припреми воде и
објекти који су завршени пре више
година. Како се на вредност имовине
која је у употреби дужи низ година

којима право коришћења има градска
општина и евиденције закупаца и
корисника пословног простора.

Разумели смо препоруку Државне
ревизорске институције у вези
утврђених неправилности.
У току поступка ревизије Начелница
Управе градске општине Сопот
образовала је комисију за формирање
евиденције непокретности Градске
општине Сопот која ће радити на
успостављању
свеобухватне
евиденције о непокретностима на
којима право коришћења има градска
општина и евиденције закупаца и
корисника пословног простора.
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Начелник Управе градске општине,
Начелник одељења за имовинскоправне
и
нормативно
–правне
послове.

Крајњи рок у којем је могуће
предузети мере исправљања је
11.06.2024.године.
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