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Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Дирекције за
робне резерве града Крагујеваца за 2014. годину

ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
1. Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја Дирекције за
робне резерве града Крагујевца
Извршили смо ревизију саставних делова финансијских извештаја Дирекције за робне
резерве града Крагујевца (у даљем тексту: Дирекција за робне резерве), а у оквиру
ревизије консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и
правилности пословања града Крагујевца за 2014. годину, у складу са Уставом
Републике Србије 1, Законом о Државној ревизорској институцији 2 и Законом о
буџетском систему 3.
Одговорност руководства за саставне делове финансијских извештаја
У складу са Законом о буџетском систему, Законом о локалној самоуправи 4 и Статутом
Дирекције за робне резерве, руководство је одговорно за припрему и презентовање
саставних делова финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему,
Уредбом о буџетском рачуноводству5, Правилником о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника
средстава организација обавезног социјалног осигурања 6 и Правилником о
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем 7. У ову
одговорност спада осмишљавање, успостављање и одржавање интерних контрола које
су релевантне за припрему и презентовање саставних делова финансијских извештаја
завршног рачуна 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 ревизије коју смо извршили, изразимо мишљење о
саставним деловима финансијских извештаја. Ревизију смо извршили у складу са
Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI) и
Међународним стандардом ревизије 805 – Посебна разматрања – ревизије
појединачних финансијских извештаја и одређених елемената, рачуна или ставки
финансијских извештаја. 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 саставни делови финансијских извештаја завршног рачуна
не садрже материјално значајне погрешне исказе.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и обелодањивањима датих у саставним деловима финансијских извештаја.
Избор поступака је заснован на ревизорском просуђивању укључујући и процену
„Службени гласник РС“, број: 98/2006
„Службени гласник РС“, број: 10/2005 и 54/2007
3
„Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 - испр.)
4
„Службени гласник РС“, број: 129/2007
5
„Службени гласник РС“, број: 125/2003 и 12/2006
6
„Службени гласник РС", број: 51/2007 и 14/2008 - испр.)
7
„Службени гласник РС“, број: 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013,
63/2013 – испр. и 106/2013
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ризика од материјално значајних погрешних исказа у саставним деловима
финансијских извештаја, насталим услед преваре/криминалне радње или грешке.
Приликом процене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за
припрему и презентацију саставних делова 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
саставних делова финансијских извештаја.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни, адекватни и поуздани и да
обезбеђују основу за ревизијско мишљење са резервом.
Основа за изражавање мишљења са резервом
Као што је наведено у кључним неправилностима и шире објашњено у Напоменама уз
Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности
пословања, у саставним деловима финансијских извештаја Дирекције за робне резерве
града Крагујевца утврђено је да је део расхода више исказан у износу 6.222 хиљада
динара и мање исказан за исти износ у односу на налаз ревизије, чији се ефекти, због
међусобног потирања, нису одразили на укупан износ расхода; да су мање исказана
потраживања у износу од 393.323 хиљаде динара и обавезе у износу од 346.418 хиљада
динара, а више исказана ванбилансна актива и пасива у износу од 658.933 хиљаде
динара.
Mишљење са резервом
По нашем мишљењу, осим за ефекте које на саставне делове финансијских
извештаја завршног рачуна Дирекције за робне резерве града Крагујевца имају
питања наведена у Основи за изражавање мишљења са резервом, примања,
расходи, имовина, обавезе, ванбилансна актива и ванбилансна пасива су
приказани истинито и објективно и у свим материјалним аспектима у складу са
применљивим оквиром финансијског извештавања у Републици Србији.
Детаљнија објашњења о овим и осталим питањима налазе се у Прилогу I и Прилогу II
који су саставни део овог Извештаја.
1. Извештај о ревизији правилности пословања
Извршили смо ревизију правилности пословања Дирекција за робне резерве града
Крагујевца која обухвата ревизију активности, финансијске трансакције и информације
у делу који се односи на саставне делове финансијских извештаја за 2014. годину.
Одговорност руководства за правилност пословања
Поред одговорности за припрему и презентовање саставних делова финансијских
извештаја описаних у претходном тексту, руководство је такође дужно да обезбеди да
активности, финансијске трансакције и информације, укључене у саставне делове
финансијских извештаја, буду у складу са прописима који их уређују.
Одговорност ревизора
Поред одговорности да изразимо мишљење о описаном у претходном тексту, наша
одговорност је и да изразимо мишљења о томе да ли су активности, финансијске
трансакције и информације, које су обелодањене у саставним деловима финансијских
извештаја, по свим материјално значајним питањима, у складу са прописима који их
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уређују. Ова одговорност подразумева вршење поступака у циљу прибављања
ревизијских доказа да би се утврдило да ли су саставни делови финансијских
извештаја, примања, расходи, имовина, обавезе, ванбилансна актива и ванбилансна
пасива у складу са намером законодавца. Ови поступци укључују и процену ризика
материјално значајне неусклађености са прописима.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни, адекватни и поуздани и да
обезбеђују основу за ревизијско мишљење са резервом.
Основа за изражавање мишљења са резервом за ревизију правилности пословања
Као што је наведено у кључним неправилностима и шире објашњено у Напоменама уз
Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности
пословања, у саставним деловима финансијских извештаја Дирекције за робне резерве
града Крагујевца за 2014. годину, преузете су обавезе веће од одобрене апропријације у
износу од 210.868 хиљада динара.
Mишљење са резервом
Према нашем мишљењу, осим за чињенице наведене у Основу за изражавање
мишљења са резервом за ревизију правилности пословања, активности,
финансијске трансакције и информације, укључене у саставне делове
финансијских извештаја Дирекције за робне резерве града Крагујевца за 2014.
годину, у свим материјалним аспектима су у складу са прописима који их уређују.
Детаљнија објашњења о овим и осталим питањима налазе се у Прилогу I и Прилогу II
који су саставни део овог Извештаја.

Генерални државни ревизор
Радослав Сретеновић
Државна ревизорска институција Републике Србије
Макензијева 41
11000 Београд
Србија
17.12.2015. године
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1) Кључне неправилности у ревизији саставних делова финансијских извештаја
Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији саставних делова
финансијских извештаја Дирекције за робне резерве града Крагујевца за 2014. годину,
утврђене су следеће неправилности:
• део расхода у износу од 6.222 хиљада динара није правилно планиран и извршен
према одговарајућој економској класификацији (подтачка 3.2.);
• мање су исказана потраживања у износу од 393.323 хиљаде динара од предузећа
„Енергетика“ д.о.о. – у реструктуирању, по основу позајмљеног, а невраћеног мазута;
• мање су исказане обавезе у износу од 346.418 хиљада динара колико износи обавеза
за позајмљени, а невраћени мазут од Републичке дирекције за робне резерве;
• ванбилансна актива и пасива исказана је у већем износу за 658.933 хиљада динара.
2) Резиме датих препорука у ревизији саставних делова финансијских извештаја
Препоручујемо одговорним лицима Дирекције за робне резерве града Крагујевца да
расходе и издатке планирају и евидентирају на одговарајућим економским
класификацијама;
3) Кључне неправилности у ревизији правилности пословања
Као што је објашњено у Напоменама уз ревизорски извештај саставних делова и
правилности пословања, Дирекција за робне резерве града Крагујевца за 2014. годину
је:
• преузела веће обавезе и извршила плаћања у односу на одобрене апропријације на
дан 31.12.2014. године у укупном износу од 210.868 хиљада динара (тачка 5).
4) Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања
Одговорним лицима Дирекције за робне резерве града Крагујевца препоручујемо да
преузимање обавеза врше до износа расположиве апропријације.

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији
Дирекција за робне резерве града Крагујевца је дужна да поднесе Институцији
писани извештај о отклањању откривених неправилности у року од 90 дана,
почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја.
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1. Основни подаци о субјекту ревизије
Скупштина града Крагујевца је 1995. године, на основу члана 3. Закона о робним
резервама и члана 66. Статута града Крагујевца, донела Одлуку о образовању
Дирекције за робне резерве града Крагујевца. Овом Одлуком утврђује се образовање,
коришћење и обнављање робних резерви, изградња и одржавање простора за смештај и
чување робних резерви, као и начин пословања резервама у граду Крагујевцу. Одлука
је последњи пут измењена и допуњена 10.11.2009. године објављивањем у Службеном
гласнику града Крагујевца Одлуке о образовању градских робних резерви и
реализацији програма за развој пољопривреде на територији града Крагујевца.
Пословање градским робним резервама обухвата: 1) закључење уговора о пословима
робног промета, смештају, чувању и обнављању робних резерви, 2) смештање и чување
робе градских робних резерви у својим складиштима, заједничким складиштима,
складиштима чију је изградњу кредитирала и складиштима узетим на закуп, 3) послове
у вези са изградњом и одржавањем складишног простора за смештај и чување робних
резерви и друге послове предвиђене Законом и овом Одлуком. Пословање Дирекције за
робне резерве града Крагујевца врши се преко посебног жиро рачуна.
Средства за образовање градских робних резерви обезбеђују се из: буџета Града,
прихода које Дирекција оствари у обављању својих послова, кредита банака и других
извора. Годишњи обрачун Дирекција подноси Градском већу на усвајање. Уз годишњи
биланс доставља се и Извештај о пословању.
За време ванредног стања, непосредне ратне опасности и рата, о образовању,
обнављању и коришћењу робних резерви одлучује Градско веће.
За смештај и чување робних резерви обезбеђује се складишни простор и то: изградњом
сопственог складишног простора, удруживањем средстава са предузећима ради
изградње и адаптације заједничког складишног простора, узимањем складишног
простора у закуп.
Дирекцијом руководи директор, кога поставља начелник Градске управе надлежне за
послове пољопривреде. За директора може бити постављено лице које испуњава
услове утврђене актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Градској управи надлежној за послове пољопривреде. Подрачун Дирекције за робне
резерве града Крагујевца је у блокади у периоду од 05.05.2014. године. На дан
31.12.2014. године подрачун Дирекције за робне резерве града Крагујевца је био у
блокади за износ од 51.554 хиљада динара. Подрачун је одблокиран 15.09.2015. године.
Финансијски извештаји Дирекције за робне резерве града Крагујевца представљају
саставни део Завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2014. годину. У поступку
прикупљања доказа на основу којих се изражава мишљење о Завршном рачуну буџета
града Крагујевца за 2014. годину, било је потребно извршити ревизију саставних
делова финансијских извештаја Дирекције за робне резерве града Крагујевца.
2. Примања од продаје робних резерви
Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова
Градско веће града Крагујевца донело је Одлуку о продаји меркантилне пшенице из
градских робних резерви. Закључен је уговор са „Агромаркет“ д.о.о. Корићани на
18.936 хиљада динара. Продаја пшенице извршена је по упиту који је послат
складиштару, по цени од 21,50 дин/кг, а важећа берзанска цена се кретала у износу од
21,80 до 22,00 динара по кг. По објашњењу одговорног лица, продаја је извршена на
овакав начин како би се избегли трошкови отпреме из силоса од 0,7% од цене пшенице
и трошкови преузимања пшенице од 0,5%.
Ревизијом узорковане документације је утврђено да продаја меркантилне пшенице
није извршена у складу са чланом 13. Закона о робним резервама.
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3. Текући расходи, класа 400000
3.1. Дотације невладиним организацијама, група – 481000
Група 481000 - Дотације невладиним организацијама, садржи синтетичка конта и то:
дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима и дотације
осталим непрофитним организацијама.
У хиљадама динара
Р.
бр.
1

Организациона
јединица
2

1

3

Ребаланс са
реалокацијама
4

Исказано
извршење
5

Налаз
ревизије
6

Дирекција за робне
резерве

442

442

442

2

Укупно све
организационе
јединице

442

442

3

УКУПНО ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ-Група
481000

368.013

368.213

Ребаланс

6/4

6/5

7

8

442

100

100

442

442

100

100

221.420

239.220

65

108

Дотације осталим удружењима грађана: На овом конту евидентирани су расходи у
укупном износу од 442 хиљаде динара.
Градско веће је 25.11.2013. године донело Одлуку о измени Одлуке о одобравању
средстава за финансирање програма и планова рада удружења пољопривредника у
2013. години на територији града Крагујевца, којом је дефинисано да ће се одобрена
средства исплатити из буџета града Крагујевца за 2013. годину, преко Дирекције за
робне резерве града Крагујевца. Са обзиром на то да средства нису пребачена у 2013.
години, добила су статус пренетих обавеза у 2014. години.
Ревизијом узорковане документације је утврђено да су планирани и извршени
расходи за дотације невладиним организацијама у износу од 442 хиљаде динара
евидентирани код индиректног корисника Дирекција за робне резерве града
Крагујевца, уместо код Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе,
те није испоштована буџетска класификација, што је супротно члану 29. Закона о
буџетском систему.
3.2. Новчане казне и пенали по решењу судова, група – 483000
Група 483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова, садржи аналитички конто
на којем се књиже новчане казне и пенали по решењу судова.
У хиљадама динара
Р.
бр.
1

Организациона
јединица
2

1

3

Ребаланс са
реалокацијама
4

Исказано
извршење
5

Налаз
ревизије
6

Дирекција за робне
резерве

5.345

5.785

6.222

2

Укупно све
организационе
јединице

5.345

5.785

3

УКУПНО ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ-Група
483000

205.940

218.430

Ребаланс

18

6/4

6/5

7

8

0

0

0

6.222

0

0

0

385.572

263.922

121

68
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Код Дирекције за робне резерве града Крагујевца исказани су расходи за новчане казне
и пенале по решењу судова у укупном износу од 6.222 хиљаде динара, који су настали
наплатом менице од стране Републичке Дирекције за робне резерве. На основу Одлуке
Градског већа и Уговора, Дирекција за робне резерве града Крагујевца примила је на
позајмицу мазут – уље за ложење средње, од Републичке дирекције за робне резерве.
Уговором о зајму од 13.09.2013. године обједињено је укупно потраживање
Републичке Дирекције за робне резерве према Дирекцији за робне резерве града
Крагујевца, у количини од 5.147.604 кг угља и направљен репрограм дуга. Као
средство обезбеђења Дирекција за робне резерве града Крагујевца је доставила 8
бланко потписаних и оверених соло меница са овлашћењем Републичкој Дирекцији за
робне резерве. Мазут који је позајмљен од Републичке Дирекције за робне резерве је
уговорима о позајмици прослеђен предузећу „Енергетика д.о.о. у реструктуирању“
Крагујевац, под истим условима под којим је и узет. Анексима уговора закључених
дана 22.11.2011. године и 13.11.2012. године утврђене су количине, рокови и услови
враћања дуга Дирекцији за робне резерве града Крагујевца од стране „Енергетике д.о.о.
у реструктуирању“. Због непоштовања рокова и услова око враћања дуга из овог
Анекса, Дирекција за робне резерве града Крагујевца није успела да измири своје
обавезе према Републичкој Дирекцији за робне резерве.
На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да Дирекција
за робне резерве града Крагујевца након извршене принудне наплате није извршила
прекњижавање налога принудне наплате, у износу од 6.222 хиљада динара, на
одговарајући конто 521111 – робне резерве, што није у складу са чланом 14.
Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски
систем.
Препоручује се одговорним лицима Дирекције за робне резерве да евидентирање
издатака за робне резерве врше у складу са Правилником о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
4. Издаци за нефинансијску имовину
4.1. Робне резерве, група – 521000
Група конта 521000 – Робне резерве, садржи синтетички конто робне резерве.
У хиљадама динара
Р.бр

Организациона
јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1.000

0

0

6.222

-

-

1.000

0

0

6.222

-

-

1.000

0

0

6.222

-

-

1
2
3

Дирекција за робне
резерве града Крагујевца
Укупно организационе
јединице
УКУПНО ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ-Група
515000

Налаз ревизије дат у табели више је исказан на групи конта 483000 – Новчане казне и
пенали по решењу судова, што је детаљније објашњено у подтачки 3.2.
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5. Финансијска имовина
Финансијска имовина исказана је у укупном износу од 227.258 хиљада динара, од чега
су краткорочна потраживања исказана у износу од 175.260 хиљада динара, а износ од
51.998 хиљада динара се односи на активна временска разграничења.
Структура наведених потраживања је следећа:
1. потраживања од пољопривредних произвођача по основу уговора о заједничкој
ратарској производњи и по основу робних позајмица у износу од 114.273 хиљада
динара;
2. у складу са Одлуком о образовању градских робних резерви и реализацији
програма за развој пољопривреде на територији града Крагујевца 8 у периоду од 2002 –
2010. године закључено је више стотина уговора у циљу унапређења и развоја
пољопривреде на териорији града, за обезбеђење средстава за набавку пољопривредне
механизације, опреме за сточарство, пластеника, опреме за наводњавање.
Потраживања по том основу износе 26.799 хиљада динара;
3. потраживања од пољопривредних произвођача и потраживања од предузећа у
стечају („Собовица“ и „Црвена Звезда“ - у току је поступак прикупљања
документације, на основу које би се извршио отпис потраживања) у укупном износу од
7.657 хиљада динара;
4. потраживања из ранијих година (ЈКП „Водоводи канализација“ и потраживања од
пољопривредних произвођача) у износу од 1.474 хиљада динара;
5. као спорна се воде потраживања од предузећа „Аутосаобраћај“ а.д. за 142.427
литара дизел горива по пресуди Привредног суда; ЗЗ „Рогојевица“ за позајмицу од
10.000 литара дизел дорива; „Филип Кљајић“ за позајмљене прехрамбене производе.
Сва три субјекта су у поступку стечаја, а укупно потраживање износи 25.058 хиљада
динара.
У наредном периоду Дирекција за робне резерве града Крагујевца намерава да
предузме неопходне мере за наплату потраживања, о чему је на захтев ревизије
достављена информација: Највећи износ потраживања односи се на пољопривредне
произвођаче по основу уговора о заједничкој производњи (меркантилне пшенице,
дизел горива, минералног ђубрива). У периоду од 08.06. – 06.07.2015. године
Дирекција за робне резерве послала је 1246 опомена пред утужење за 2.800 тона
меркантилне пшенице. Након 01.09.2015. године покренуће се поступак намирења
потраживања од пољопривредних произвођача према којима до сада нису покренути
поступци пред надлежним судом.
Дирекција за робне резерве града Крагујевца је од Републичке дирекције за робне
резерве позајмила мазут и исти позајмила предузећу „Енергетика“ д.о.о. у
реструктурирању Крагујевац.
У поступку ревизије утврђено је да су мање исказана потраживања у износу од
393.323 хиљада динара од предузећа „Енергетика“ д.о.о. – у реструктуирању, по
основу позајмљеног, а невраћеног мазута.
У току 2015. године извршено је евидентирање потраживања у билансној евиденцији.
На основу закључка Владе од 23.10.2015. године Влада је сагласна да обавезе града
Крагујевца и града Крагујевца – Градске управе за привреду – Дирекције за робне

8

„Службени лист града Крагујевца”, број 34/2009
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резерве града Крагујевца, према Републичкој дирекцији за робне резерве, преузима
„Енергетика“ д.о.о. Крагујевац.
Препоручујемо одговорним лицима Дирекције за робне резерве града Крагујевца да
наставе са предузимањем неопходних мера, како би се поспешила наплата
потраживања од пољопривредних произвођача и правних лица.
6. Обавезе
Укупно исказане обавезе износе 227.258 хиљада динара, од чега су обавезе из
пословања исказане у износу од 51.992 хиљада динара, а пасивна временска
разграничења у износу од 175.260 хиљада динара по основу потраживања од
пољопривредних произвођача.
Као што је објашњено у подтачки 3.2. Новчане казне и пенали по решењу судова
Дирекција за робне резерве града Крагујевца је од Републичке дирекције позајмила
мазут који није враћен.
У поступку ревизије је утврђено да је Дирекција за робне резерве града Крагујевца
износ обавеза исказала мање за 346.418 хиљада динара, колико износи обавеза за
позајмљени, а невраћени мазут од Републичке дирекције за робне резерве.
У току 2015. године извршено је евидентирање обавеза у билансној евиденцији. На
основу закључка Владе од 23.10.2015. године Влада је сагласна да обавезе града
Крагујевца и града Крагујевца – Градске управе за привреду – Дирекције за робне
резерве града Крагујевца, према Републичкој дирекцији за робне резерве, преузима
„Енергетика“ д.о.о. Крагујевац.
Табела: Преузете обавезе по рачунима, ситуацијама и уговорима изнад расположивих
апропријација на дан 31.12.2014. године
У хиљадама динара
Ред. бр.

Укупно

483

1

Укупна апропријација

5.785

5.785

2

Исказано извршење

6.222

3

Разлика (1)

4

Обавезе по рачунима

-437
51.554

6.222
-437
51.554

5

Обавезе по уговорима

158.877

158.877

6

Обавезе - укупно

210.431

7

Разлика (2)

210.431
-210.868

-210.868

Дирекција за робне резерве преузела је веће обавезе у односу на одобрену
апропријацију порези, обавезне таксе и казне (конто 483000) у износу од 210.868
хиљада динара.
На основу закључка Владе од 23.10.2015. године Влада је сагласна да обавезе града
Крагујевца и града Крагујевца – Градске управе за привреду – Дирекције за робне
резерве града Крагујевца, према Републичкој дирекцији за робне резерве, преузима
„Енергетика“ д.о.о. Крагујевац.
Препоручује се одговорним лицима Дирекције за робне резерве града Крагујевца, да у
поступку извршења буџета, прате извршење апропријација и ускладе ниво
преузетих обавеза са расположивом апропријацијом која им је одобрена за ту
намену у тој буџетској години.
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7. Ванбилансна актива и пасива
Ванбилансна актива и пасива исказане су у Билансу стања на дан 31.12.2014. године у
износу од 658.933 хиљада динара. Наведени износ је исказан као резултат
евидентирања промена у вези са вредношћу позајмљеног, a невраћеног мазута од
Републичке дирекције за робне резерве који је позајмљен предузећу „Енергетика“
д.о.о. у реструктурирању Крагујевац, који исто није вратило.
Ревизијом узорковане документације је утврђено да су ванбилансна актива и пасива
у Билансу стања на дан 31.12.2014. године исказане у већем износу за 658.933 хиљаде
динара.
У току 2015. године извршено је евидентирање у билансној евиденцији. На основу
закључка Владе од 23.10.2015. године Влада је сагласна да обавезе града Крагујевца и
града Крагујевца – Градске управе за привреду – Дирекције за робне резерве града
Крагујевца, према Републичкој дирекцији за робне резерве, преузима „Енергетика“
д.о.о. Крагујевац.
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