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ГРАДОНАЧЕЛНИКУ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНA 

 
 

ИЗВЕШТАЈ  ОВЛАШЋЕНОГ  РЕВИЗОРА  О  РЕВИЗИЈИ 

КОНСОЛИДОВАНИХ  ФИНАНСИЈСКИХ  ИЗВЕШТАЈА  

ГРАДА ЗРЕЊАНИНA  ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

 

Позитивно мишљење 
 

Извршили смо ревизију консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града 

Зрењанинa, који укључује Биланс стања на дан 31. децембра 2020. године, Биланс прихода                       

и расхода, Извештај о капиталним издацима и примањима, Извештај о новчаним токовима, 

Извештаја о извршењу буџета и осталих пратећих извештаја, као и значајних рачуноводствених 

политика, за годину која се завршава на тај дан. 
 

По нашем мишљењу, Консолидовани финансијски извештаји завршног рачуна буџета града 

Зрењанинa за 2020. годину по свим материјално значајним аспектима, истинито и објективно 

приказују стање имовине, обавеза и извора финансирања, прихода и примања, расхода                            

и издатака, новчане токове и извршење буџета у складу са Законом о буџетском систему, 

Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања                              

и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава 

организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова и Правилником                                

о стандардном класификационом  оквиру и контном плану за буџетски систем.   
 

Основа за мишљење 
 

Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије (ISA). Наше 

одговорности у складу  са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја који                   

је насловљен Одговорност ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја.                   

Ми смо независни у односу на град Зрењанин у складу са Етичким кодексом за професионалне 

рачуновође Одбора за Међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA Kodeks) и етичким 

захтевима који су релевантни за нашу ревизију приложених финансијских извештаја, и испунили 

смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и поменутим Кодексом. 

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу 

за наше мишљење. 
 

Скретање пажње 
 

1. Како је објашњено у тачки 1.5. Напомена  уз финансијске извештаје, остаје  обавеза града  

Зрењанина да у наредном периоду омогући евидентирање остатка сталне имовине у књиге 

Града.  

2. Поступке, које је град Зрењанин спровео око преузимања потраживања од ЈП „Дирекције  

за изградњу и уређење града Зрењанина“ треба завршити . 
 

Наше мишљење није модификовано по напред наведеном питању. 
 

 

 



БУЏЕТ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА 

Стр. 2  

 

Matični broj: 17161121 

PIB: 100832619 

 

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање  
 

Руководство града Зрењанин одговорно је за састављање и истинито приказивање 

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

о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења 

финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација 

обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова и Правилником о стандардном 

класификационом  оквиру и контном плану за буџетски систем,  као и за интерне контроле које 

Руководство одреди да су потребне за припрему, састављање и подношење консолидованих  

финансијских извештаја  који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед 

криминалне радње или грешке. 
 

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања  

града Зрењанин. 
 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја 
  

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

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

криминалне радње или грешке; и издавање извештаја ревизора који садржи наше мишљење. 

Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће 

ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије увек открити материјално 

погрешне исказе уколико они постоје. Погрешни искази могу да настану услед криминалне 

радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, 

појединачно или збирно утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових 

финансијских извештаја. 
 

 

Као део ревизије у складу са ISA стандардима, ми примењујемо професионално просуђивање                  

и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, ми:  
 

 Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа              

у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавање 

и обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и прибављање довољно 

адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити 

идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње 

је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да 

укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или 

заобилажење интерне контроле. 
 

 Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради 

осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу 

изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола града Зрењанин. 
 

 Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне 

рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство. 

 Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, 

укључујући обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане основне 

трансакције и догађаји на такав начин да се постигне фер презентација. 
 

 

Саопштавамо руководству града Зрењанин, између осталог, планирани обим и време ревизије                 

и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне евентуалне недостатке интерне контроле 

које смо идентификовали током ревизије. 
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Такође, достављамо руководству града Зрењанина, изјаву да смо усклађени са релевантним 

етичким захтевима у погледу независности и да ћемо их обавестити о свим односима и осталим 

питањима за која може разумно да се претпостави да утиче на нашу независност, и где је то 

могуће, о повезаним мерама заштите. 
 

Партнер на ангажовању на ревизији на основу ког је састављен овај извештај независног 

ревизора је Снежана Филиповић 

 

 

Број:  01 –  104/1 – 2021 

  

У Београду, 23. 06. 2021. године.   

 

 

 
 

Лиценцрани овлашћени ревизор 

Снежана Филиповић, дпл. ецц 
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1. ОСНОВНИ  ПОДАЦИ 

 

1.1.  Подаци  о  Граду 

 

Град Зрењанин је јединица локалне самоуправе која припада средње банатском округу 

Републике Србије, чија су права и обавезе уређена Статутом града Зрењанин ( Сл. Лист 

града Зрењанина 17/20- пречишћен текст).Град Зрењанин врши послове из своје 

надлежности  утврђене Уставом и законом, као и послове из оквира права и дужности 

Републике који су јој Законом поверени. 

    

Град Зрењанин има статус правног лица. 

 

Град Зрењанин  представља и заступа  Градоначелник града Зрењанин. 

 

Седиште Града је у улици Трг Слободе бр. 10. 

 

Органи Града су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и Градска  управа. 

 

Према Статуту Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције 

локалне власти и има 67 одборника. 
 

Градоначелник заступа и представља Град и заједно са Градским већем је носилац 

извршне власти. 

 

Извршни органи Града су Градоначелник и Градско веће. 

 

Градска управа има 9 одељења (девет одељења и две службе) и организоване су у складу 

са Статутом Града Зрењанина и врши управне послове, као и стручне послове за потребе 

Градске скупштине, Градоначелника, Градског већа, Правобранилаштва града и 

Заштитника грађана. Градском управом руководи Начелник управе. 
 

Према подацима из 2016 године на подручју Града живи око 118.699 становника, који  су 

организовани у 36 месних заједница : Арадац, Банатски Деспотовац, Бело Блато,  Ботош, 

Елемир, Ечка, Јанков Мост, Клек, Книћанин, Лазарево, Лукино село, Лукићево, Меленци, 

Михајлово, Орловат, Перлез, Стајићево, Тараш, Томашевац, Фаркаждин, Чента, Златица, 

Мужља, Граднулица, Зелено Поље, Вељко Влаховић, Доситеј Обрадовић, Доља-Црни 

Шор, Сава Ковачевић, Шумица, Жарко Зрењанин, Центар, Никола Тесла, Соња 

Маринковић, Берберско-болница, Мала Америка . 
 

Корисници буџетских средстава који се финансирају из буџета греда Зрењанина су: 

 

                 1. Директни корисници: 
 

 Скупштина града; 

 Градоначелник; 

 Градско веће 

 Градска управа 

 Градско правобранилаштво 

 Заштитник грађана 
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             2. Индиректни корисници: 

 

 Туристичка организација града Зрењанин 

 Установа “Резервати природе“ Зрењанин 

 Предшколска установа Зрењанин 

 Јавна установа „ Спортски објекти“ 

 Народно позориште „ Тоша Јовановић“ 

 Градска народна боиблиотека „Жарко Зрењанин“ 

 Народни музеј 

 Савремена галерија уметничке колоније „Ечка“ 

 Културни центар Зрењанин 

 Историјски архив 

 Завод за заштиту споменика културе 

 Центар за пружање услуга социјалне заштите –Мост 

 36 месних заједница како је напред наведено. 
 

Месне заједнице (укупно 36) своје пословање обављају преко  Директног буџетског 

корисника Градске  управе. 

 

Преко Градске управе своје пословање обављају и сви индиректни буџетски корисници. 

 

За обављање управних послова у оквиру права и дужности Града и одређених стручних 

послова за потребе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа, образована је 

Градска управа. Организационе јединице Градске управе су: Одељење за финансије, 

Одељење за општу управу, Одељење за друштвене делатности, Одељење за урбанизам, 

Одељење за имовинско правне послове и управљање имовином, Одељење за привреду, 

Одељење комуналне полиције, одбране, ванредних ситуација и заједничких послова, 

Одељење инспекција, Одељење за људске ресурсе и правне послове,Служба Скупштине 

града, Градоначелника и Градског већа, Служба за информационе и комуникационе 

технологије. 
 

За остваривање својих права и дужности и за задовољење потреба локалног становништва 

Град може посебном одлуком оснивати: предузећа, установе, органе и друге организације 

које врше јавну службу. 
 

Град Зрењанин је оснивач следећих предузећа: Јавно предузеће за урбанизам, ЈКП 

„Пијаце и паркинзи“, ЈКП „Водовод и канализација“, ЈКП „Чистоћа и зеленило“, ЈКП 

„Градска топлана“,  ЈП „Градска стамбена агенција“ , JКП „Зона Зрењанин“ – у 

ликвидацији, ЈП ''Резервати природе – у ликвидацији'', ЈП ''Туристички центар  - у 

ликвидацији''. 

 

Учешће у  капиталу град Зрењанин има код „Дневник холдинг“, „СИМПО“ ад  Врање и 

Заштитна радионица АД Београд. 
 

Град Зрењанин  има делатност државног органа, 

Шифра делатности   8411, 

Матични број   08002266 

ПИБ  102506213, 

Текући рачун - подрачун у оквиру КРТ-а,  Министарства финансија – Управе за трезор, 

Града Зрењанин  840-28640-53 
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1.2.  Регулатива за доношење Одлука о буџету Града и изради косолидованих 

финансијских   извештаја 
 

Доношење Одлука о буџету Града Зрењанина за 2020. годину, као и поступак припреме, 

састављања и подношење Консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна 

буџета Града Зрењанина за 2020. годину извршено је у складу са следећим законским 

прописима: 
 

 Законом о буџетском систему; 

 Уредбом о буџетском рачуноводству; 

 Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем;  

 Правилником о начину припреме, састављања и подношења финанијских извештаја 

корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и буџетских фондова; 

 Законом о финансирању локалне самоуправе; 

 Законoм о буџету Републике Србије 

 Законoм о јавном дугу; 

 Законoм о јавној својини; 

 Правилникoм о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са 

стопама амортизације; 

 Уредбом о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини  

 Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем; 

 Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода ираспоред 

средстава са тих рачуна; 

 Правилником о начиину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о 

условима и начину за отварање и укидање подрачуна КРТ-а, код Управе за трезор; 

 Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна 

КРТ града Зрењанина; 

 Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на 

извршење буџета града Зрењанина 

 Правилником о списку корисника јавних средстава. 

 Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, 

функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у 

Јавном сектору, 

 Правилником о заједничким критеријумима за организовање и методолошким  

упутствима за поступање и извештавање Интерне ревизије у Јавном сектору. 

 

Поред наведених прописа, коришћена су и интерна нормативна акта града 

Зрењанина 
 

1)  Одлука о буџету града Зрењанина за 2020. годину, (Службени лист града Зрењанин,                  

бр. 31/2019 од 18.12.2019. године, 
 

2)  Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2020. годину 

 ("Службени лист" града Зрењанин  број  31/2020 od 18.12.2020.године), 
 

3)  Статут града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанин број 17/20 пречишћен текст од 

16.06.2020.године),  
             

4)  Рачуноводствене политике буџета града Зрењанина (број 020-7-28/15-II од 09.03.2015. 

године) 
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5)   Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна,  односно других рачуна КРТ-а 

       града Зрењанина, 
 

6)  Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун   

       извршења буџета града Зрењанин. 
 

 

1.3.  Садржај завршног рачуна буџета Града 
 

Консолидовани финансијски извештаји завршног рачуна буџета града Зрењанин садржи: 
 

1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године (образац 1);  

2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године (образац 2); 

3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. 

године (образац 3); 

4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године 

(образац 4); 

5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године (образац  

5); 

6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период               

од 01.01.2020. до 31.12.2020. године; 

7. Извештаја о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним 

отплатама дугова у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године;  

8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у периоду                    

од 01.01.2020. до 31.12.2020. године;  

9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2020.                    

до 31.12.2020. године. 

            
 

Консолидовани финансијски извештаји завршног рачуна буџета града Зрењанин  за 2020. 

годину приказани су на прописаним обрасцима од 1-5. Подаци   у обрасцима су приказани 

у хиљадама динара, док подаци на обрасцима од 6-9 сачињени су у писменој форми извештаја за 

које нису прописани обрасци. 

 
 

1.4.   Одлука о буџету Града 
 

Скупштина града Зрењанин је на седници 18.12.2019. године донела Одлуку  о буџету 

града Зрењанина за 2020. годину.  

 

Укупни приходи и примања, пренета средства, као и расходи и издаци утврђени су у 

износу од 5.199.767.247,00 динара, (''Службени лист града Зрењанин  бр. 31/2019). 
 

Такође, Скупштина града Зрењанин је на седници 18.12.2020. године донела Одлуку                  

о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2020. годину.   

 

Укупни приходи и примања, пренета средства и укупни расходи и издаци утврђени су у 

износу од 5.499.415.232,26 динара (''Службени лист града Зрењанин бр.31/2020). 
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ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
 

 

 

На основу члана 61. став 12. Закона о буџетском систему предвиђено је да се износи 

апропријација које није могуће искористити преносе у текућу буџетску резерву, затим 

распоређују за намене које нису предвиђене буџетом или нису планиране у довољном 

обиму, по решењу Градског већа, а Одлуку о промени апропријација доноси 

Градоначелник, тако да долази  до структуралног одступања Извршења буџета у односу 

на задњи Ребаланс буџета, али та одступања нису материјално значајна. 

 

Напомињемо, да  постоје мања одступања за износ наменских средстава која су стигла                 

после Првог ребаланса буџета.  

 

Мања одступања услед промена апропријација по Решењима. 

 

 

 

Ред. 

број 
Oпис 

Ек. 

Класиф

и-

кација 

Одлука о буџету 

Одлука о ребалансу буџета 

1 

1. Укупни приходи и 

примања од неф. им. 

7+8 4.974.987.354,00 5.334.370.081,26 

1.1. Текући приходи 7 4.553.349.932,00 4.863.600.683,26 

 Буџетска средства  4.247.160.000,00 3.906.267.938,00 

 Додатни приходи  0,00 0,00 

 Донације  306.189.932,00 957.332.745,26 

1.2. Примања од продаје 

нефинансијске имовине 
8. 421.637.422,00 470.769.398,00 

2. Укупни расходи и 

издаци  
4+5 5.043.767.247,00 5.345.115.232.26 

2.1. Текући расходи 4 4.338.516.707,00 4.763.350.380,69 

  Буџетски расходи  3.907.162.75600 3.847.941.224,00 

 Расходи из сопст. и 

осталих прихода 

 0,00 0,00 

 Донације  431.353.951,00 915.409.156,69 

2.2. Издаци за набавку 

нефинансијске имовине 

5 
705.250.540,00 581.764.851,57 

 Текући буџетски издаци  605.634.666,00 534.280.325,00 

 Донације  99.615.874 47.484.526,57 

3. Буџетски 

суфицит/дефицит 

(7+8)-

(4+5) 
-68.779.893,00 -10.745.151,00 

4. Примања од продаје 

финансијске имовине 

 
  

 Укупни 

суфицит/дефицит 

 
-68.779.893,00 -10.745.151,00 

 Примања од продаје 

фин. имовине 

 
  

5. Суфицит из предходних 

година или неутрошена 

сред. Из предходних 

година 

 

224.779.893,00 165.045.151,00 

6. Издаци за отплату 

главнице главнице 

 
156.000..000,00 154.300.000,00 

     

7 Нето финансирање  68.779.893,00 -10.745.151,00 
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1.5.  Мишљење ревизора предходне године и спроведени поступци од стране Града  

 

Ревизију Консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Зрењанин 

за 2019. годину обавила је наша ревизорска кућа и издала позитивно мишљење  са 

скретањем пажње и то: 

 

 „Скрећемо  пажњу на чињеницу да је Законом  о  јавној  својини  прописано  да јединице      

 локалне самоуправе право својине на непокретностима стичу уписом права јавне својине                   

у јавну књигу непокретности. Рок за подношење захтева за упис права јавне својине                  

је 31.12.2020. године, тако да је још увек упис у току, што има за последицу                                

да се  у књигама не налазе све непокретности у потпуности. 
 

 Град Зрењанин је од ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ који се     

трансформисао у „ЈП за урбанизам“, преузео део имовине и укњижио у своје књиге, 

потребно је преузети сву имовину са потпуним информацијама о броју катастарских 

парцела и износима површина. Сличну процедуру треба урадити и за имовину од ЈКП 

Водовод и канализација. 
 

 Поступке, које је град Зрењанин спровео, око преузимања потраживања од ЈП „Дирекције 

за изградњу и уређење“ града Зрењанина треба завршити “. 

 

 У 2020. години дошло је до укњижавања  великог броја грађевинских објеката и земљишта, 

што значи да је град поступио по скретању пажње ревизора. Обзиром да  нису у попуности 

завршене све активности око укњижења, остаје обавеза  града Зрењанина да у наредном 

периоду омогући евидентирање остатка сталне имовине у књиге града.  
 

 

1.6.  Систем интерних контрола 
 

На основу чл. 80 Закона о буџетском систему корисници Јавних средстава су у обавези да 

успоставе  Систем интерних финансијских контрола и то: 
 

 Финансијско управљање и контролу (ФУК) 

 Интерну ревизију 

 Хармонизацију и координацију финансијског управљања и интерне ревизије коју 

обавља Министарство финансија – Централна јединица за хармонизацију. 

 

Финансијско управљање и контрола (чл. 81. Закона о буџетском систему) успоставља се  

политикама, процедурама  и активностима у циљу обезбеђења: пословања у складу са 

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

пословних извештаја; економично,ефикасно и ефективно коришћење средстава и заштиту 

средстава и података (информација). 

 

Интерна ревизија (чл. 82. Закона о буџетском систему) обезбеђује уверавање о 

адекватности и функционисању постојећих процеса управљања ризиком, контроле и 

управљања организацијом, да ли ови процеси функционишу на предвиђен начин и 

омогућују остварење  постављених циљева. 

 

Град Зрењанин је у складу са чл. 81. и 82. Закона о буџетском систему и у складу са 

Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, 

функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном 

сектору, преко Пројекта РЕЛОФ 2 (швајцарски пројекат),  успоставио елементе система 

Финансијског управљања и контроле.  

 



БУЏЕТ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА 

Стр. 10  

 

Matični broj: 17161121 

PIB: 100832619 

 

Такође град Зрењанин је организовао и  Интерну ревизију тако што је систематизовао 

посебну самосталну организаиону јединицу у оквиру града Зрењанин, која не припада 

ниједном кориснику буџетских средстава, има руководиоца Интерне ревизије и још два 

овлашћена интерна ревизора. Донета су и одговарајућа акта  којима је уређена ова област: 
 

- Годишњи план интерне ревизије града Зрењанин за 2020. годину, 

- Повеља интерне ревизије града Зрењанин, 

- Етички кодекс интерне ревизије, 

- Стратешки план интерне ревизије 2019-2021. годину, 

- Стратегија одрживог развоја, 

- Стратегију управљања ризицима, 

- Регистар ризика 

 

Град Зењанин је у октобру 2020. године усвојио Стратегију управљања ризицима са 

сврхом дефинисања оквира који ће се успоставити у граду Зрењанину како би се успешно 

управљало ризицима и како би се побољшала способност остваривања стратешких и 

оперативних циљева, као и стварања окружења које доприноси већем квалитету услуга , 

бољим резултатима и ефикасности у свим активностима и на свим нивоима. 

 

Циљеви садржани у стратешким, оперативним и финансијским плановима, полазна су 

основа за утврђивање ризика на свим нивоима града Зрењанин. Град дефинише циљеве и 

очекиване резултате које жели да оствари у одређеном временском периоду и у вези с тим 

разматра ризике који могу имати негативан утицај на остварење утврђених циљева. Ризик 

се мери кроз његове последице и вероватноћу дешавања. 

 

Регистар ризика је „база података“ за све информације о ризицима и град Зрењанин води 

регистар ризика на нивоу града Зрењанина, као и посебне регистре на нивоу 

организационих јединица. Регистар ризика се ажурира по потреби, а најмање једном 

годишње, уколико се појаве нови ризици, потребно их је додати, а брисати из регистра оне 

ризике који су везани за циљеве који су остварени. 
 

1.7.  Преглед рачуноводствених политика 

 

Рачуноводствене политике се односе на рачуноводствене трансакције на имовини, 

капиталу, потраживањима, обавезама, приходима и примањима, расходима и издацима                  

и ванбилансној активи и пасиви у главној књизи и помоћним књигама. 
 

Основа за вођење рачуноводства је готовинска основа по којој се трансакције и остали 

догађаји евидентирају када се готовинска средства приме или исплате, а у складу                     

са Међународним стандардима за јавни сектор. 
 

Основ за мерење резултата у финансијским извештајима јесте салдо готовинских 

средстава и еквивалената. 
 

Нефинансијска имовина се евидентира по набавној вредности умањеној за износ 

обрачунате амортизације, а у складу са Уредбом  о буџетском рачуноводству. 
 

Краткорочни пласмани се процењују по номиналној вредности умањеној индиректно за 

износ вероватне ненаплативости, а директно за насталу  и документовану ненаплативост. 

Краткорочна потраживања уколико се не наплате регуларно корисник буџетских 

средстава дужан је да покрене поступак принудне наплате у циљу заштите имовинских 

права.  
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Обавезе се процењују у висини номиналних износа који проистичу из пословних                             

и финансијских трансакција. Смањење обавеза по основу закона, ванпарничног 

поравнањања и сл., врши се директним отписивањем. 
 

1.8.  Буџетска резерва 
           

Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање рахода у отклањању 

последица ванредних догађаја (елементарних непогода) које могу да угрозе живот                     

и здравље људи или произведу штету већих размера. Распоред  сталне буџетске резерве 

врши се по принципу као и текућа буџетска резерва. 
 

Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне кориснике буџетских 

средстава и представљају повећање апропријација за одређене намене за које се у току 

године утврди да планирана средства нису довољна, или је потребно отворити нову 

апропријацију. 
 

Решење о распореду средстава из текуће буџетске резерве, као и решење о распореду  

средстава из сталне буџетске резерве, доноси Градско веће.                    
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

2.   КОНСОЛИДОВАНИ  ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈИ 
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3.  НАПОМЕНЕ 
 
 

3.1.      БИЛАНС СТАЊА 

 

3.1.1. НЕФИНАНСИЈСКА  ИМОВИНА – ОСНОВНА  СРЕДСТВА 

 

 
 

1) Прегледом табеле нефинансијске имовине видимо да је током 2020. године дошло до 

повећања вредности имовине и то: зграде и грађевински објеки за 1.522.502 хиљ. динара,   

док опрема и остала основна средства нису обнављана у већем обиму. Знатно повећање је 

настало код природне имовине за износ од 11.867.334 хиљ. динара, нефинансијске имовине 

у припеми и аванса за 311.238 хиљ. динара, нематеријалне имовине 20.647 хиљ. динара, 

док се вредност залиха незнатно смањила.  
 

Из наведеног прегледа се види да је током 2020. године дошло до знатног увећања 

грађевинских објеката и природне имовине тј. земљишта. Разлог је за то што је дошло до 

укњижавања имовине по Закону о јавној својини, а по допису Одељења за имовинско 

правне послове и управљања имовином. Укњижавање је још у току, што има за последицу 

да се у књигама не налазе све непокретности у потпуности. Поред тога дошло је до 

укњижавања објеката и земљишта по усвојеној Одлуци о попису. 
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2) Евидентирање основних средстава 

 

Непокретности, опрема и остала основна средства у јавној својини, евидентирају се по   

набавној вредности, умањеној за исправку вредности по основу амортизације. Једном 

отписана непокретност, опрема и остала основна средства не могу се поново процењивати 

од стране града, осим ако се не ради о процени вредности ради обавезе обрачуна 

одговарајућег пореза или због њеног отуђења и то само у случају ако посебним прописима 

у ту сврху није одређен надлежни орган. 
 

 Нефинансијска имовина у залихама процењује се по набавној вредности која је једнака 

нето фактурној вредности увећаној за зависне трошкове набавке. 
 

3) Попис имовине дан 31.12.2020. године 
 

Решењима бр. 020-1-115/2020-IV; 020-1-115-1/2020-IV;  020-1-115-2/2020-IV; 020-1-115-

3/2020-IV; 020-1-115-4/2020-IV; 020-1-115-5/2020-IV; 020-1-115-6/2020-IV; 020-1-115-

7/2020-IV; 020-1-115-8/2020-IV; 020-1-115-9/2020-IV; 020-1-115-10/2020-IV; 020-1-115-

11/2020-IV; 020-1-115-12/2020-IV; 020-1-115-13/2020-IV; 020-1-115-14/2020-IV; 020-1-115-

15/2020-IV; Начелник Градске управе града Зрењанина, образовао је 16 комисија за 

реализацију редовног пописа на дан 31.12.2020. године и то, 15 комисија за попис 

имовине и обавеза и Централну пописну комисију која је објединила извештаје свих 

пописних комисија, саставила Извештај о обављеном попису имовине, обвеза и 

потраживања од 25.02.2021. и предложила Начелнику Градске управе да донесе решење                   

о усвојању Извештаја Централне пописне комисије . Начелник Градске управе усвојио је 

резултате пописа које је предложила Централна пописна комисија и донео је Решење                   

о резултатима пописа на дан 31.12.2020.године под бр. 020-2-27-1/2021-IV  од 22.03.2021. 

године. 
 

Обзиром да смо Уговор о ревизији закључили после извршеног пописа нисмо 

присуствовали попису, али контролом документације која нам је дата на увид, уверили 

смо се да попис имовине и обавеза  спроведен у складу са Уредбом  о буџетском 

рачуноводству, Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине  и обавеза 

корисника буџетских средстава и усклађивања књиговодственог стања са стварним 

стањем  и да је Решење о резултатима пописа усвојено од стране одговорног лица.  

 

Решењем је наложено Одељењу за имовинско правне послове да убрзају доставу података 

књиговодству ради укњижавања имовине која је по евиденцији Катастра непокретности 

имовина града Зрењанина и да омогући ажурирање података  књиговодству у вези 

објеката који су стамбени и пословни простор. 

 

Одељење за привреду треба да уради Геодетски елаборат  постојећег стања  саобраћајних 

објеката како би се направио Катастар саобраћајних објеката. Такође ово одељење треба 

да сними и водоводну инфраструктуру у ЈКП „Водовод и канализација“, како би се исти 

укњижио у РГЗ и у послпвне књиге града Зрењанина. 

 

Одељење финансија је спровело Одлуку о резултатима пописа на дан 31.12.2020. године и 

извршило књижења, како стављања на евиденцију, тако и искњижавање расходоване 

опреме и исправке погрешних књижења. 

 

Процес стављања на евиденцију није још у потпуности завршен тако да постоји  ризик од 

губитка и неовлашћеног коришћења имовине и нереалних финансијских извештаја. 
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4) Амортизација основних средстава  
   

    Амортизација основних средстава урађена је у складу са важећим законским  прописима         

и рачуноводственим политикама. 
 

 

5) Набавка опреме, радова, материјала и резервних делова 

 

Набавку опреме, радова, материјала и резервних делова Градска управа Зрењанин  вршила 

је у складу са  Законом о  јавним набавкама. 

 

Веће набавке су биле : набавка канцеларијске опреме у укупном износу од 1.030 хиљ.      

динара, набавка рачунарске опреме у износу од 1.739 хиљ. динара, набавка телефона у 

износу од 187 хиљ. динара, набавка медицинске опреме у износу од 1.898 хиљ. динара,  

набавка моболијара, клупа у износу од 496 хиљ. динара и  набавка дрона у оквиру пројекта 

РОРС 300 у износу 6.695 хиљ. динара. 
 

3.1.2.  Дугорочна  домаћа финансијска имовина 
 

Град Зрењанин је оснивач Јавних предузећа и друштава у укупном износу од 2.547.904 

хиљ. динара. 
 

Највеће учешће средстава град Зрењанин има код ЈКП Градска топлана Зрењанин 

1.539.500 хиљ. динара, ЈКП Водовод и канализација Зрењанин 999.973 хиљ. динара, ЈП за 

урбанизам Зрењанин 5.947 хиљ. динара, ЈКП Пијаце и паркинзи Зрењанин 287 хиљ. 

динара, Дневник холдинг 194 хиљ. динара, ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин 50. 

хиљ. динара, ЈКП Чистоћа и зеленило Зрењанин 50. хиљ. динара и ЈКП Зона Зрењанин 50. 

хиљ. динара, СИМПО ад Врање 1.655 хиљ.динара, Заштитна радионица доо Београд 197 

хиљ. динара. 

 

Провером у АПР-у, сва учешћа у капиталу су тачно исказана и прокњижена. 

 
3.1.3.  Новчана средства  
 

          Стање новчаних средстава износи  
                                                                      хиљ.динара 

 Жиро и текући рачуни 116.370 

 Издвојена средства и акредитиви 1.005 

 Благајна 22 

 Девизни рачун 1.074 

 Остала новчана средства 1.789 

     УКУПНО 120.260 
 

Стање на текућим рачунима 
хиљ. динара 

 Директних буџетских корисника 102.414 

 Индиректних буџетских корисника 13.956 

      УКУПНО 116.370 
 

Поред ових средстава на подрачунима осталих буџетских корисника који нису ушли                   

у консолидовани биланс стања има 6.539 хиљ. динара, као и код других корисника који 

нису буџетски корисници има 400.261 хиљ. динара.  
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Поред ових средстава град Зрењанин има пласирана средства у износу од  150.000 хиљ. 

динара и то код Банке Поштанска штедионица која се не налазе у књиговодственој 

евиденцији. 
 

На девизном рачуну на дан 31.12.2020. године има 9.100,02 ЕУР-а што по средњем курсу 

НБС (117,5802) износи 1.070 хиљ. динара и 4 хиљ. динара на рачуну Народног позоришта. 
 

Остала новчана средства у износу од 1.789 хиљ. динара односе се на орочена средства МЗ 

Лукићево код банке у износу од 1.709 хиљ.динара из ранијег периода када је то било                  

у складу са тадашњим прописима и 80 хиљ.динара на рачуну боловања. 
 
3.1.4.  Краткорочна потраживања  
 

Укупна краткорочна потраживања износе 2.071.733 хиљ. динара и то за Градску управу 

2.032.082 хиљ. динара, а  39.651 хиљ. динара су потраживања сих осталих корисника. 

 

Структура потраживања Градске управе : потраживања ЛПА у износу од  1.596.474 хиљ. 

динара, потраживања по основу закупа  стамбеног и пословног простора, као                                     

и потраживања по основу откупа стамбеног простора 169.814 хиљ. динара, потраживања 

по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта 245.372 хиљ. динара и остала 

потраживања 28.032 хиљ. динара , што укупно износи 2.039.692 хиљ. динара. Разлика је 

7.610 хиљ. динара.  

Један део потраживања преузет је од ЈП Дирекције за имовину и то:  потраживање накнаде 

за уређење грађевинског земљишта у  износу од 74.130 хиљ. динара, потраживање за 

закуп грађевинског земљишта у износу од 1.432 хиљ. динара, тако да имамо укупна 

оступања у износу од 83.172 хиљ. динара. 

 

Добар део наведених потраживања је застарео. Комисија за попис потраживања                            

је предложила да се та потраживања пребаце на спорна потраживања и да се процесуирају 

Јавном правобранилаштву.     

                    

Поред потраживања од купаца постоје и потраживања за дате авансе, депозите и кауције  

у  износу од 15.052 хиљ. динара.  

 

Од датих аванса највећи је аванс дат НИС-у у износу од 3.606 хиљ. динара.  
 

3.1.5. Активна временска разграничења 
  
Активна временска разграничења - АВР у износу од 479.056 хиљ. динара односе се на 

разграничене расходе до једне године 22.215 хиљ. динара,  обрачунати неплаћени расходи 

и издаци 361.825 хиљ. динара и остала АВР 95.016 хиљ. динара. 
 

3.1.6.  Ванбилансна актива 
           
Ванбилансна актива износи 1.225.809 хиљ. динара и односи се на примљене и 

евидентиране менице од стране Градске управе на дан 31.12.2020. године, као и банкарске                            

гаранције који су узети од понуђача као средство обезбеђења. 
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3.1.7.   Обавезе 
 

Укупне обавезе града Зрењанина  износе 2.713.662 хиљ. динара и то: 
(хиљадама динара) 

 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака 146.190 
 Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                         1.607 
 Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг 67 
 Обавезе по основу расхода за запослене 41.691 
 Обавезе по основу осталих расхода  10.748 
 Обавезе из пословања  404.358 
 Пасивна временска разграничења – ПВР 2.109.001 

 

Дугорочни кредити код домаћих банака односе се на кредит од Банке Интеза  48.730 хиљ. 

динара, други  је код Ерсте банке 86.460 хиљ. динара и код Комерцијалне банке у износу 

од 11.000 хиљ. динара. Нових задужења није било у 2020. години 
 

Обавезе из пословања односе се на : примљене авансе 1.622 хиљ. динара, обавезе према 

добављачима 311.788 хиљ. динара и на остале обавезе 90.948 хиљ. динара.  
 

Од обавеза према добављачима највеће су обавезе према Електро Енерги доо у износу од 

74.202 хиљ. динара, ЈКП Чистоћа и Зеленило 27.797 хиљ. динара, ЈП ЕПС Београд 17.900 

хиљ. динара,  ЈП за урбанизам 19.175 хиљ. динара,, Доо циклонизација 9.471 хиљ. динара. 
 

Остале обавезе буџета у износу од 89.020 хиљ. динара односе се на  обавезе ЛПА за 

претплату по основу прихода, обавезе ПДВ по издатим фактурама у износу од 1.504 хиљ. 

Динара. Обавезе по судским и административним забранама односе се на обуставе за 

зараде запослених за децембар и др. 
 

Пасивна временска разграничења износе 2.109.001 хиљ. динара и то: Разграничени 

плаћени расходи и издаци 37.232 хиљ. динара, Обрачунати ненаплаћени приходи и 

примања 2.071.687 хиљ. динара и Остала пасивна временска разграничења 82 хиљ. 

динара. 
 

Остале обавезе су за неисплаћене бруто  плате за други део децембра 2020. године. 
 
 
3.1.8.   КАПИТАЛ 
              

Укупни капитал износи 37.615.669 хиљ. динара, од тога нефинансијска имовина у сталним 

средствима 35.085.520 хиљ. динара, нефинансијска имовина у залихама 9.806 хиљ. динара, 

исправка вредности сопствених извора нефининансијске имовине 147.797 хиљ. динара, 

финансијска имовина 2.547.904 хиљ.динара, извори новчаних средстава 8.949 хиљ. 

динара, пренета неутрошена средства 1.005 хиљ. динара, вишак прихода и примања 

110.282 хиљ. динара. 
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3.2.  БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА – ОБРАЗАЦ 2 
 

У билансу прихода и расхода укупни текући приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине износе 4.699.504 хиљ. динара, а укупни текући расходи и издаци 

за нефинансијску имовину износе 4.593.827 хиљ. динара. Утврђен је вишак прихода или 

буџетски суфицита од 105.677 хиљ. динара. 

  

Резултат се коригује из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 

158.809 хиљ. динара, као и за потребна средства за отплату обавеза по кредитима 154.204 

хиљ. динара, тако да је крајњи резултат вишак прихода и примања од 110.282 хиљ. 

динара. 

 

3.3.      ИЗВЕШТАЈ О  КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА – ОБРАЗАЦ 3 
 

У Извештају о капиталним издацима и примањима исказана су примања од 104.016 хиљ. 

динара и издаци од 545.765 хиљ. динара као и остварен мањак примања у износу од 

441.749 хиљ. динара. 

 

3.4.     ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА – ОБРАЗАЦ 4 
 

У Извештају о новчаним токовима у току 2020 године исказани су новчани приливи            

у износу од 4.699.504 хиљ. динара, као и новчани одливи у износу од 4.748.031 хиљ. 

динара.  

Остварен је мањак новчаних прлива у износу од 48.527 хиљ. динара. Извршена  је 

корекција прилива и одлива за средства која се не књиже на рачунима прихода (класе 7;8 и 

9) у износу од 2.521 хиљ. динара, као и расхода који се не књиже на рачунима расхода 

(класа 4; 5 и 6) у износу од 53.423 хиљ. динара.  

 

Готовина на почетку године износила је 215.799 хиљ. динара, тако да долазимо до 

готовине на дан 31.12.2020. године у износу од 116.370 хиљ. динара. Дата средства се 

налазе на подрачунима Директних и Индиректних корисника буџетских средстава. 

 

 
3.5.  ИЗВЕШТАЈ  О  ИЗВРШЕЊУ  БУЏЕТА – ОБРАЗАЦ  5 
 

Град Зрењанин је у Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета, приказао износе 

планираних прихода и примања, као и расхода и издатака и остварених прихода и 

примања и расхода и издатака. 
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На основу тог Извештаја урађен је проценат извршења како следи у табели:    
 
 
 
 

 
   Износ остварених прихода и примања –   

  

                 Приходи из буџета 

 

 

 

 

 

 

         

 

Планира

на 

средства 

Укупно  

извршено 
Република 

Аутоном

на 

покраји

на 

Општина 

град 

Донација 

и помоћи  

 Остали 

извори  

Проценат 

извршења 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА         
         

Текући приходи         

Порези 3.405.280 3.190.834 -  3.190.834 -  93,70% 
Донације и трансфери 966.334 946.844 637.719 288.339  19.221 1.565 97,98% 
Други приходи 477.488 434.700   417.019 5.586      12.095 91,04% 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода 23.500 23.110   23.110 - - 98,34% 
Меморамдумске ставке за рефундирање 

 расхода из претходних година 

- 

- 

                                                

- 
- - - - -  

Приходи из буџета - - - - - - - -- 
 УКУПНО: 4.872.602 4.595.488 637.719 288.339 3.630.963 24.807 13.660 94,31% 
         

Примања од продаје нефинансијске имовине         

Примања од продаје основних средстава 13.100 11.501 -  11.501   87,79% 
Примања од продаје залиха - - - - - - -  

Примања од продаје природне имовине 457.669 92.515 - - 92.515 - - 20,21% 

 470.769 104.016 - - 104.016 - - 22,09% 

Примања од задуживањаи продаје фин. 

Имовине 
        

Примања од задуживања -                 - - -  - - - 
         

         

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 5.343.371 4.699.504 637.719 288.339 3.734.979 24.807 13.660 87,95% 

 

 

 

 

        

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ         

Текући расходи         

Расходи за запослене 1.294.020 1.276.682 971 4.206 1.271.505   98,66% 
Коришћење услуга и роба 2.437.650 2.078.188 508.362 61.179      1.402.092 7.799 98.756 85,25% 
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 7.200 7.010 -  7.010    
Субвенције 164.102 139.813 45..327  94.486   85,19% 
Донације, дотације и трансфери 494.046 416.366 1.191 192.116 222.979  80 84,27% 
Социјално осигурање и социјална заштита 181.898 144.041 959 82 129.546 5.311 8.143 79,18% 
Остали расходи 181.437 140.166  - 138.854 - 1.312 77,25% 
 4.760.353 4.202.266 556.810 257.583 3.266.472 13.110 108.291 88,27% 
         

Издаци за нефинансијску имовину 

 
587.963 391.561 11.230 7.531 

330.037 
11.215 31.548 66.60% 

Издаци за отплату главнице и наб. финанс. 

Имовине 
154.210 154.204 -  154.204   100,00% 

         

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 5.502.526 4.748.031 568.040 265.114 3.750.713 24.325 139.839 86,29% 
         

         

ВИШАК / (МАЊАК) НОВЧАНИХ ПРИЛИВА -159.155 -48.527 69.679 23.225 -15.734 482 -126.179 - 

 
 
 

 

Укупно извршени приходи и примања буџета у односу на укупно планиране приходе                   

и примања износе 87,95%, а укупно извршени расходи и издаци буџета у односу                     

на укупно планиране расходе и издатке износе 86,29%. 
 

Град Зрењанин је остварио мањак новчаних прилива у односу на одливе у износу                 

од 48.527 хиљ. динара. 
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Укупни остварени приливи износе 4.699.504 хиљ. динара, од чега приходи Града 

3.734.979 хиљ. динара, приходи од Републике 637.719 хиљ.динара,  приходи од 

Аутономне покрајине 288.339 хиљ. динара, приходи донација и помоћи 24.807 хиљ. 

динара и из осталих извора 13.660 хиљ. динара. 
 

Укупни остварени расходи износе 4.748.031 хиљ. динара, расходи на терет буџета Града 

3.750.713 хиљ. динара, расходи на терет буџета Републике 568.040 хиљ. динара,  расходи 

на терет Аутономне покрајине 265.114 хиљ. динара, расходи из донација и помоћи 24.325 

хиљ. динара и расходи из осталих извора 139.839 хиљ. динара. 

 

 
3.6.  ОБЈАШЊЕЊА ВЕЛИКИХ ОСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА                    

И ИЗВРШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА    ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР                                     

--ДЕЦЕМБАР 2020 ГОДИНЕ 

 

 Током 2020. године није било значајних оступања. 

 

 

3.7.  ИЗВЕШТАЈ  О  ПРИМЉЕНИМ  ДОНАЦИЈАМА  У  ПЕРИОДУ  ЈАНУАР - 

ДЕЦЕМБАР  2020 ГОДИНЕ  

 

 

Ред.бр. Назив  Пројекта Приход Расход Разлика 

1. „Пројекат РОРС 300“ 10.553.820,62 10.553.820,62 0,00 

2. „Пројекат РОРС 380“ 1.445.608,63 1.445.608,63 0,00 

3. Донација од физичких и 

правних лица 

5.585.938 5.585.938 0,00 

 

       Неутрошена средства се налазе на подрачуну КРТ-а на дан 31.12.2020. године 

 

 

3.8.  ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА И ИЗВРШЕНИМ             

ОТПЛАТАМА  ДУГОВА  У  ПЕРИОДУ  ЈАНУАР  –  ДЕЦЕМБАР  2020. ГОДИНЕ  

 

Град Зрењанин, већ дужи временски период, користи дугорочни кредит од конзорцијума 

домаћих банака (Банка Интеза, Ерсте банка и Комерцијална банка). Укупан износ 

коришћеног кредита износио је 797.400 хиљ. динара и то код Ерсте банке 471.600 хиљ. 

динара, од Банке Интеза 265.800 хиљ. динара и од Комерцијалне банке 60.000 хиљ. 

динара. 

 

На дан 31.12.2020. године стање по кредитима износи 146.190 хиљ. динара и то: од Банке 

Интеза ад Београд 48.730 хиљ. динара, Ерсте банке ад Нови Сад 86.460 хиљ. динара и од 

Комерцијалне банке ад Београд у износу од 11.000 хиљ. динара.   

 

 У току 2020. године укупно је отплаћена главница по кредиту у износу од 154.204 хиљ. 

динара и на име камате по кредиту у износу од 6.982 хиљ. динара. 
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4.  СУДСКИ  СПОРОВИ 
 

Извештајем Бр.Ип.50/21 од 16.06.2021. године примљеног од правобранилаштва Града 

Зрењанин,  добили смо збирни извештај судских поступака о споровима пред судовима 

који су остали незавршени, тј нису правоснажно  окончани на дан 31.12.2020. године. 
 

По предметма у којима је град Зрењанин тужилац, потражује укупно 4.090 хиљ. динара, а 

по предметима у којима је град Зрењанин тужени, дугује 592.313 хиљ. динара. 
 

     Обзиром да правобранилац није навео висину накнаде како за исплаћене појединачне 

предмете  у 2020. години, тако и за нерешене појединачне предмете, тешко је 

предвидети како ће окончање тих спорова утицати на укупни финансијски резултат 

за наредни период, али се види да је дуг велики и да ће утицати на повећање расхода. 

и на смањење финансијског резултата. Ризик о неправилног обелодањивања постоји. 

 

5.       РАЧУНОВОДСТВЕНИ  ПРОГРАМ 
 

Град Зрењанин користи ЗУП-ов програм за књиговодствени софтвер који је постављен 

тако да има аутоматске контроле књижења, али га треба проверити и побољшати у циљу 

заштите података у програму . 
 

Добро постављен информациони систем, као и добро организована Интерна контрола 

смањују ризик при састављању  консолидованог  финансијског извештаја тако да они не 

садрже материјално значајне погрешне исказе, било да су настала услед преваре-

криминалне радње или грешке. 
 

 6.        KОНТРОЛЕ 
           

Током 2020. године  није било  контрола од виших органа власти, а да се односе на 

материјално финансијско пословање, Државна ревизорска институција је током 2019. 

године обављала ревизију финансијских извештаја за 2018. годину, али су и током 2020. 

године захтевали одређене извештаје ( одазивни извештај и радили су ревизију 

постревизионог извештаја). 

Од осталих контрола  спроведен је контролни инспекцијски надзор у Градској Управи 

града Зрењанина од стране Управног инспектората Министарства државне управе и 

локакне самоуправе и направљени су записници: 

038-038-9/2020-02; 038-038-10/2020-02 и 038-038-11/2020-02 сви од 02.07.2020. године.  

Предложене су мере по записницима и дати су термини до када да се отклоне  те 

неправилности што је ГУ града Зрењанина и урадила. 

 

7.  ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА 
 

Последице епидемије изазване вирусом COVID 19, одразиле су се више на  

функционисање рада самог града , него на значајније осцилације у приливу прихода у 

буџет. Епидемија се више одразила на расходну страну . На основу препорука Владе 

Републике Србије било је неопходно реално сагледати све потребе функционисања 

локалне самоуправе и поставити нове приоритете у активностима КБС . Измиривати 

редовно законске обавезе, исплаћивати плате запосленима, сталне трошкове као и 

приоритетно  набављање средства за дензифекцију, хигијену и заштитне маске. Епидемија 

се више одразила на страну расхода у смислу смањивања реализације програмске 

активности, тако да укупни расходи из свих извора финансирања износе 86,29% од 

планираних. 
             
           У  Београду, 23.06.2021. године 
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