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ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТУТИН
ЗА 2016. ГОДИНУ
Извршили смо ревизију консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета општине Тутин који се састоје од: Биланса стања на дан 31.12.2016. године Образац 1, Биланса прихода и расхода - Образац 2, Извештаја о капиталним издацима
и примањима - Образац 3, Извештаја о новчаним токовима - Образац 4, Извештаја о
извршењу буџета - Образац 5 за годину која се завршава на тај дан и осталих пратећих
извештаја.
Одговорност руководства за консолидоване финансијске извештаје
Руководство је одговорно за припрему и презентовање 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 за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
Одговорност руководства за припрему и презентовање консолидованих финансијских
извештаја утврђена је Законом о буџетском систему, Законом о локалној самоуправи и
Статутом општине Тутин. У ову одговорност спада осмишљавање, успостављање и
одржавање интерних контрола које су релевантне за припрему и презентовање
консолидованих финансијских извештаја који не садрже материјално значајне
погрешне исказе, било да су настали услед преваре/криминалне радње или грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да, на основу извршене ревизије, изразимо мишљење о овим
консолидованим финансијским извештајима. Ревизију смо извршили у складу са
Међународним стандардима ревизије и Законом о ревизији. Ови стандарди ревизије
захтевају да поступамо у складу са етичким захтевима и да ревизију планирамо и
извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да наведени
консолидовани финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне
исказе.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и обелодањивањима датих у консолидованим финансијским извештајима.
Избор поступака је заснован на ревизорском просуђивању укључујући и процену
ризика од материјално значајних погрешних исказа у консолидованим финансијским
извештајима, насталим услед преваре/криминалне радње или грешке. Приликом
процене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и
презентацију консолидованих финансијских извештаја, у циљу осмишљавања
ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу
изражавања мишљења о ефикасности примењених интерних контрола правног лица.
Ревизија, такође, укључује процену адекватности примењених рачуноводствених
политика и процена које је користило руководство, као и оцену опште презентације
консолидованих финансијских извештаја.
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Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују
основу за изражавање ревизорског мишљења.
Мишљење
По нашем мишљењу консолидовани финансијски извештаји завршног рачуна буџета
општине Тутин, истинито и објективно приказују његово финансијско стање на дан
31.12.2016. године, резултате пословања и новчане токове за годину која се завршава
на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији.
Скретање пажње
Правилником о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим
политикама дефинисан је делокруг и надлежност интерне ревизије као самосталне
организационе јединице, а Правилником о организацији и систематизацији радних
места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и
посебним организацијама општине Тутин број: 06-38-8/2016 од 29.12.2016. године, у
оквиру Службе интерне ревизије и буџетске инспекције, систематизована су радна
места буџетског инспектора и интерног ревизора. И поред створених нормативних
претпоставки, у општини Тутин није успостављена и организована интерна ревизија,
што није у складу са чланом 82. Закона о буџетском систему и чланом 3. Правилника о
заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким
упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору ("Сл.
Гласник РС" бр. 99/2011 и 106/2013).
Општина, такође, није основала и организовала Службу буџетске инспекције што је
супротно члану 85. Закона о буџетском систему
С обзиром да је Општина Тутин, у буџетском смислу, одговорна за индиректне
кориснике, неопходно је успоставити систем интерне контроле који би обезбедио
исправност завршних рачуна индиректних корисника.
Општина Тутин није доставила Министарству финансија - Сектору за интерну
контролу и ревизију Годишњи извештај о систему финансијског управљања и
контроли за 2016 годину.
Орган надлежан за припрему и праћење извршења буџета, није сачинио за 2016.
годину образложење одступања између одобрених средстава и извршења.
Према извештају Општинског правобранилаштва, у току 2016. године од стране
физичких и правних лица, против општине Тутин, по разним основама, поднетo je
ukupno 26 тужби, чија укупна вредност износи око 47.405 хиљада динара.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТУТИН
ЗА 2016. ГОДИНУ (наставак)
Остала питања
Ревизију консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине
Тутин за 2015. годину извршила је Државна ревизорска институција и изразила
мишљење са резервом. Општина Тутин је поступила по члану 40. став 1. Закона о
државној ревизорској институцији и у законском року доставила Извештај о
отклањању откривених неправилности (одазивни извештај).
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2. Напомене уз финансијскe извештаje
1. Основни подаци о субјекту ревизије
Општина Тутин налази се у Рашком округу, на територији југозападне Србије и граничи се са
територијом 7 других општина: Новим Пазаром, Сјеницом, Зубиним Потоком и Истоком из
Србије, а Рожајама, Беранима и Бијелим Пољем из Црне Горе. Територија општине Тутин са
просечном надморском висином од 1000 метара простире се на површини од 741 км2.
Седиште општине је у Тутину, у улици Хусеин-бега Градашчевића бр.7. Матични број за
Скупштину општине, Председника општине и Општинско веће је 07175965, а њихов порески
идентификациони број 102842044. Матични број Општинске управе је 07175965, а порески
идентификациони број 102021128.
Рачун извршења буџета је 840-34640-95 и води се у Управи за трезор.
Општина Тутин је конституисана и функционише као јединица локалнe самоуправе сагласно
Уставу Републике Србије, Закону о територијалној организацији и Закону о локалној самоуправи
у којој грађани остварују право на локалну самоуправу, непосредно и преко својих слободно
изабраних представника.
Органи Општине су: Скупштина општине, Председник Општине, Општинско веће и Општинска
управa. Као посебан орган општине, који обавља послове правне заштите имовинских права и
интереса, основано је Општинско правобранилаштво општине Тутин.
Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти,
утврђене Уставом, законом и Статутом. Скупштина општине има 37 одборника, који се бирају на
период од четири године.
Извршни органи општине су Председник општине и Општинско веће.
Стална радна тела Скупштине Општине су: Комисија за статутарна питања и нормативна акта,
Комисија за кадровска питања, административна и мандатна питања, Комисија за урбанизам,
комуналну делатност и заштиту животне средине, Комисија за буџет и финансије , Комисија за
пољопривреду и Комисија за представке и жалбе.
Поред сталних тела, Скупштина оснива посебна радна тела: Савет за развој општине, Савет за
праћење етичког кодекса, Савет за младе, Савет за равноправност полова, Савет за запошљавање
и социјалну заштиту и Савет за заштиту потрошача.
За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова
за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, образoвана је
Општинска управа.
У оквиру Општинске управе образоване су унутрашње организационе јединице, и то: Одељење
за општу управу и друштвене делатности, Одељење за буџет и финансије, Одељење за привреду
и локални економски развој, Одељење за урбанизам, имовинско - правне послове и комунално
стамбене послове, Одељење за инспекцијске послове и Служба за скупштинске послове.
Општина Тутин је оснивач јавних комуналних предузећа "Градац", "Рибариће", "Пештерски
водовод" и јавног предузећа "Дирекција за урбанизам и изградњу", које је индиректни корисник
буџетских средстава.
Поред јавних предузећа, општина Тутин је оснивач Мултимедијалног центра, Установе за спорт
"Тутин", библиотеке, предшколске установе, Туристичке организације, ЈП Информативни
центар“, као и осталих правних лица: Дом здравља, Градска апотека, Центар за социјални рад
Тутин, и друштава са ограниченом одговорношћу "Санџак Инвест" и "Аграр" Тутин, као и 23
Месне заједнице.
Због чињенице да се ревизија спроводи провером на бази узорака и да у систему интерне
контроле и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења, постоји могућност да
поједине материјално значајне грешке остану неоткривене.

2. Преглед извршених контрола у 2016. години
У 2016. години извршена је ревизија консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
општине Тутин за 2015. годину од стране Државне ревизорске институције и изражено је
мишљење са резервом.Општина је у Одазивном извештају доставила доказе о поступању по
препорукама Државне ревизорске институције.
Прилог : Одазивни извештај у досијеу ревизорског извештаја
3. Интерна финансијска контрола
Законом о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за
успостављање и функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у
јавном сектору утврђена је обавеза корисника јавних средстава да успоставе систем интерних
контрола.
Према члану 80. Закона о буџетском систему, систем интерних контрола обухвата: финансијско
управљање и контролу код корисника јавних средстава, интерну ревизију и хармонизацију и
координацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије коју обавља Министарство
финансија – Централна јединица за хармонизацију.
3.1. Финансијско управљање и контрола
Корисници јавних средстава успостављају финансијско управљање и контролу спровођењем
одређених политика, процедура и активности са основним задатком да се обезбеди разумно
уверавање да ће корисници буџета своје циљеве остварити у потпуности.
Финансијско управљање и контрола обухвата контролно окружење, управљање ризицима,
контролне активности, информисање и комуникације и праћење и процену система.
За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле,
одговоран је руководилац корисника јавних средстава, који на прописан начин извештава
надлежно министарство о функционисању система финансијског управљања и контроле.
Општина Тутин није доставила Министарству финансија - Сектору за интерну контролу и
ревизију Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроли за 2016 годину.
• Контролно окружење
Испитивање контролног окружења у циљу процењивања интегритета и компетентности
руководства и запослених, организационе структуре као оквира деловања, односа руководства
према запосленима као и става руководства и запослених према интерним контролама извршили
смо испитивањем докумената и њихове примене, путем упитника и путем интервјуа.
У поступку ревизије је утврђено да су органи Општине, радећи на креирању интерног контролног
окружења, поред Статута општине Тутин, Пословника Скупштине општине и Пословника о раду
општинског већа, донели Стратегију одрживог развоја до 2020. године, Стратегију развоја
социјалне заштите до 2020. године, Стратегију развоја малих и средњих предузећа до 2025.
године и низ других интерних аката: Правилника, Упутстава и Одлука.
• Организациона структура
Према Статуту општине, органи општине су: Скупштина општине, Председник општине,
Општинско веће и Општинска управа. Скупштина општине је основала Општинско
правобранилаштво, као посебан општински орган.
Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти
утврђене Уставом, Статутом и Законом. Скупштина општине има 37 одборника.
Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и 3 члана
Општинског већа.
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3.2. Интерна ревизија
Општинско веће општине Тутин донело је 29.12.2016. године Правилник о организацији и
систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним
службама и посебним организацијама општине Тутин број 06-38-8/2016, којим су у оквиру
Службе интерне ревизије и буџетске инспекције, систематизована радна места буџетског
инспектора и интерног ревизора.
И поред створених нормативних претпоставки, у општини Тутин није успостављена и
организована интерна ревизија, што није у складу са чланом 82. Закона о буџетском систему и
чланом 3. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и
методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору ("Сл.
Гласник РС" бр. 99/2011 и 106/2013).
Општина, такође, није основала и организовала Службу буџетске инспекције што је супротно
члану 85. Закона о буџетском систему
4. Финансијски извештаји консолидованог завршног рачуна
4.1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА – Образац 5
4.1.1. Припрема и доношење буџета
Законом о буџетском систему уређено је планирање, припрема и доношење буџета јединица
локалне самоуправе.
Одлуком о буџету процењују се приходи и примања, утврђују расходи и издаци за једну или три
године и одређују битне одредбе за извршавање одлуке о буџету.
Општина је поступила у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за
2016. годину и пројекцијама за 2015. и 2016. годину. У складу са Законом о одређивању броја
запослених у локалној администрацији, планиран је број запослених у 2016. години.
У складу са члановима 31, 40, и 41. Закона о буџетском систему донето је Упутство за припрему
буџета општине Тутин за 2016. годину и достављено директним и индиректним корисницима
буџетских и јавних средстава. У наведеном Упутству назначене су основне економске
претпоставке и смернице за припрему нацрта буџета локалне власти, опис планиране политике
локалне власти и поступак и динамика припреме буџета локалне власти и предлога финансијских
планова директних корисника средстава буџета локалне власти. Истакнут је 15. новембар 2015.
године као крајњи рок за доставу предлога финансијских планова.
Нацрт Одлуке о буџету општине Тутин достављен је Општинском већу, које је утврдило Предлог
Одлуке о буџету општине Тутин и упутило га Скупштини на разматрање и усвајање.
Скупштина општине Тутин,, на седници одржаној 28.12.2015. године, донела је Одлуку о буџету
општине Тутин за 2016. годину. Донета Одлука достављена је Министарству финансија - Управи
за трезор.
4.1.2. Приходи и примања
У Извештају о извршењу буџета у периоду 01.01. до 31.12.2016. године, исказани су текући
приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у укупном износу од 855.086 хиљада
динара, од чега Текући приходи износе 853.004 хиљаде динара, а Примања од продаје
нефинансијске имовине 2.082 хиљаде динара.
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4.1.2.1. Текући приходи
Класа 700000 – Текући приходи у укупном износу од 853.004 хиљаде динара, садрже: Пореске
приходе, донације помоћи и трансфере, друге приходе, меморандумске ставке за рефундацију
расхода, трансфере између буџетских корисника на истом нивоу и приходе из буџета.
4.1.2.1.1. Порези – група конта 710000 у износу од 208.647 хиљада динара обухвата следеће
врсте пореских прихода:
- Порез на доходак, добит и капитални добици – конто 711000, у износу од 129.722 хиљаде
динара,
- Порез на имовину – конто 713000, у износу од 53.783 хиљаде динара,
- Порез на добра и услуге – конто 714000, у износу од 16.327 хиљада динара, и
- Други порези – конто 716000, у износу од 8.815 хиљада динара.
Увидом у књиговодствену и осталу документацију и налоге за књижење, утврђено је да су све
врсте пореских прихода правилно исказане.
4.1.2.1.2. Донације, помоћи и трансфери – група конта 730000 у износу од 488.351 хиљаду
динара, обухватају:
- Донације и помоћи од међународних организација – конто 732000, у износу од 8.822 хиљаде
динара, и
- Трансфери од других нивоа власти – конто 733000, у износу од 479.529 хиљада динара.
Увидом у књиговодствену и осталу документацију и налоге за књижење, утврђено је да су
донације и помоћи међународних организација и трансфери од других нивоа власти правилно
исказани.
4.1.2.1.3. Други приходи – група конта 740000 у износу од 129.983 хиљаде динара, обухватају
следеће врсте прихода:
- Приходи од имовине – конто 741000, у износу од 11.647 хиљада динара,
- Приходи од продаје добара и услуга – конто 742000, у износу од 112.975 хиљада динара,
- Новчане казне и одузета имовинска корист – конто 743000, у износу од 3.801 хиљаду динара, и
- Мешовити и неодређени приходи – конто 745000, у износу од 1.560 хиљада динара.
Увидом у књиговодствену и осталу документацију и налоге за књижење, утврђено је да су све
врсте других прихода правилно исказане.
4.1.2.1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода – група конта 770000 у износу од 79
хиљада динара, у целости обухватају:
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода – конто 771000.
Увидом у књиговодствену и осталу документацију и налоге за књижење, утврђено је да су
меморандумске ставке за рефундацију рахода правилно исказане.
4.1.2.1.5. Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу – група конта 780000 у
износу од 1.078 хиљада динара, у целости обухватају:
- Трансфере између буџетских корисника на истом нивоу – конто 781000.
Увидом у књиговодствену и осталу документацију и налоге за књижење, утврђено је да су
трансфери између буџетских корисника на истом нивоу правилно исказани.
4.1.2.1.6. Приходи из буџета – група конта 790000 у износу од 24.866 хиљада динара, у
целости обухватају:
- Приходе из буџета – конто 791000.
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Увидом у књиговодствену и осталу документацију и налоге за књижење, утврђено је да су
приходи из буџета правилно исказани.
4.1.2.2. Примања од продаје нефинансијске имовине
Класа 800000 – Примања од продаје нефинансијске имовине у укупном износу од 2.082 хиљаде
динара у целости се односе на Примања од продаје основних средстава.
4.1.2.2.1. Примања од продаје основних средстава – група конта 810000 у износу од 2.082
хиљаде динара обухватају:
- Примања од продаје непокретности – конто 811000 у износу од 1.179 хиљада динара и
- Примања од продаје покретне имовине – конто 812000 у износу од 903 хиљаде динара.
Увидом у књиговодствену и осталу документацију и налоге за књижење, утврђено је да су
примања од продаје непокретности и покретне имовине правилно исказана.

4.1.2.3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
Класа 900000 – Примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 156.598
хиљада динара у целости се односе на примања од задуживања код пословних банака у земљи –
конто 911400.
Увидом у књиговодствену и осталу документацију и налоге за књижење, утврђено је да су
примања од задуживања код пословних банака у земљи правилно исказана.

4.1.3. Текући расходи
Класа 400000 – Текући расходи исказани у укупном износу од 658.747 хиљада динара садрже:
расходе за запослене; коришћење услуга и роба; отплату камата и пратеће трошкове задуживања;
субвенције; донације, дотације и трансфере; социјално осигурање и социјалну заштиту и остале
расходе.
У оквиру расхода за запослене, остварених у износу од 210.177 хиљада динара, евидентиране
су:
4.1.3.1. Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - група конта 411000
Увидом у рачуноводствену и осталу евиденцију утврђени су расходи за плате, додатке и накнаде
запослених (зараде) у износу од 168.904 хиљаде динара, који су правилно исказани на групи
411000.
Директни корисници буџетских средстава (скупштина, председник општине и општинско веће,
општинска управа и општинско јавно правобранилаштво и запослени у Општинској управи,
обрачун плата врше применом основица које су утврђене закључцима Владе Републике Србије.
Обрачун плата за директне кориснике буџетских средстава општине Тутин врши Одељeње за
буџет и финансије.
Коефицијенти за обрачун плата утврђени су на основу Одлуке о платама изабраних, именованих
и постављених лица и за запослене у Општинској управи.
Начелник Општинске управе je појединачним решењем одредио коефицијенте и донео решења за
запослене.
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У поступку ревизије утврђено је да су Решења за плате изабраних, именованих и постављених
лица и за запослене у Општинској управи усклађена са Законом о платама у државним оргaнима
и јавним службама и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима.
4.1.3.2. Социјални доприноси на терет послодавца – група конта 412000
Увидом у рачуноводствену и осталу евиденцију, утврђено је да Социјални доприноси на терет
послодавца износе 30.091 хиљаду динара, који су правилно исказани на групи конта 412000.
4.1.3.3. Социјална давања запосленима – група конта 414000
Увидом у рачуноводствену и осталу евиденцију утврђено је да Социјални доприноси на терет
послодавца износе 7.061 хиљаду динара, који су правилно исказани на групи конта 414000.
4.1.3.4. Накнаде трошкова за запослене – група конта 415000
Увидом у рачуноводствену и осталу евиденцију утврђено је да Накнаде трошкова за запослене
износе 2.239 хиљада динара, који су правилно исказане на групи конта – 415000.
4.1.3.5. Награде запосленима и остали посебни расходи – група конта 416000
Увидом у рачуноводствену и осталу евиденцију утврђено је да Награде запосленима и остали
посебни расходи износе 1.882 хиљаде динара, које су правилно исказане на групи конта 416000.
У оквиру коришћења услуга и роба, остварених у износу од 236.293 хиљаде динара,
евидентирани су:
4.1.3.6. Стални трошкови – група конта 421000
Увидом у рачуноводствену и осталу евиденцију утврђено је да Стални трошкови износе 60.306
хиљада динара, који су правилно исказани на групи конта 421000 и да се односе на:
- Трошкове платног промета и банкарских услуга у износу од 1.426 хиљада динара, који су
правилно исказани на групи конта 421100,
- Енергетске услуге у износу од 19.090 хиљада динара, које су правилно исказане на групи
конта 421200,
- Комуналне услуге у износу од 29.148 хиљада динара, које су правилно исказане на групи
конта 421300,
- Услуге комуникација у износу од 3.560 хиљада динара, које су правилно исказане на групи
конта 421400,
- Трошкови осигурања у износу од 284 хиљаде динара, које су правилно исказане на групи
конта 421500,
- Закуп имовине и опреме у износу од 6.797 хиљада динара, које су правилно исказане на
групи конта 421600, и
- Остали трошкови у износу од 1 хиљаду динара, исказани на конту 421900.

4.1.3.7. Трошкови путовања – група конта 422000
Увидом у рачуноводствену и осталу евиденцију утврђено је да Трошкови путовања износе 3.417
хиљада динара, који су правилно исказани на групи конта 422000 и да се односе на:
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- Трошкове службених путовања у земљи у износу од 480 хиљада динара, који су правилно
исказани на групи конта 422100,
- Трошкове службених путовања у иностранству у износу од 986 хиљада динара, који су
правилно исказани на групи конта 422200,
- Трошкове путовања у оквиру редовног рада у износу од 197 хиљада динара, који су
правилно исказани на групи конта 422300,
- Трошкове путовања ученика у износу од 1.657 хиљада динара, који су правилно исказани на
групи конта 422400, и
- Остале трошкове транспорта у износу од 97 хиљада динара, који су правилно исказани на
групи конта 422900.
4.1.3.8. Услуге по уговору – група конта 423000
Увидом у рачуноводствену и осталу евиденцију утврђено је да Услуге по уговору износе 71.528
хиљада динара и да се односе на:
- Административне услуге у износу од 3 хиљаде динара, које су правилно исказане на групи
конта - 423100,
- Компјутерске услуге у износу од 1.898 хиљада динара, које су правилно исказане на групи
конта – 423200,
- Услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 195 хиљада динара, које су
правилно исказане на групи конта - 423300
- Услуге информисања у износу од 10.047 хиљада динара, које су правилно исказане на групи
конта - 423400 ,
- Стручне услуге у износу од 31.818 хиљада динара, које су правилно исказане на групи конта423500.
- Услуге за домаћинство и угоситељство у износу од 6.714 хиљада динара, које су правилно
исказане на групи конта- 423500.
- Услуге репрезентације у износу од 2.465 хиљада динара, које су правилно исказане на гупи
конта- 423700, и
- Остале опште услуге у износу од 18.388 хиљада динара, које су правилно исказане на групи
конта 423900.
4.1.3.9. Специјализоване услуге – група конта 424000
Увидом у рачуноводствену и осталу евиденцију утврђено је да Специјалзоване услуге износе
5.869 хиљада динара и да се односе на:
- Пољопривредне услуге у износу од 1.499 хиљада динара, које су правилно исказане на групи
конта – 424100,
- Услуге образовања, културе и спорта у износу од 2.329 хиљада динара, које су правилно
исказане на групи конта - 424200
- Медицинске услуге у износу од 458 хиљада динара, које су правилно исказане на групиконта 424300
- Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге у износу од 1.193 хиљаде
динара, које су правилно исказане на групи конта – 424600, и
- Остале специјализоване услуге у износу од 390 хиљада динара, које су правилно исказане на
групи конта- 424900,
4.1.3.10. Текуће поправке и одржавање – група конта 425000
Увидом у рачуноводствену и осталу евиденцију утврђено је да расходи Текућих поправки и
одржавања износе 82.133 хиљаде динара и да се односе на:
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- Текуће поправке и одржавања зграда и објеката у износу од 80.616 хиљада динара, које су
правилно исказане на групи конта - 425100, и
- Текуће поправке и одржавање опреме у износу од 1.517 хиљада динара, које су правилно
исказане на групи конта- 425200.
4.1.3.11. Материјал – група конта 426000
Увидом у рачуноводствену и осталу евиденцију утврђено је да расходи Материјала износе 13.040
хиљада динара и да се односе на:
- Административни материјал у износу од 2.250 хиљада динара, који је правилно исказан на
групи конта -426100 ,
- Материјал за образовање и усавршавање запослених у износу од 500 хиљада динара, који
је правилно исказан на групи конта -426300 ,
- Материјал за саобраћај у износу од 4.544 хиљаде динара, који је правилно исказан на групи
конта-426400,
- Материјал за очување животне средине и науку у износу од 1 хиљаду динара, који је
правилно исказан на групи конта 426500.
- Материјал за образовање културу и спорт у износу од 30 хиљада динара, који је правилно
исказан на групи конта - 426600, и
- Материјал за одржавање хигијене и угоститељство у износу од 3.273 хиљаде динара, који
је правилно исказан на групи конта - 426800,
- Материјал за посебне намене износи 2.442 хиљаде динара, који је правилно исказан на групи
конта – 426900.
У оквиру Отплате камата и пратећих трошкова задуживања остварених у износу од 4.631
хиљаду динара, евидентирани су:
4.1.3.12. Отплата домаћих камата – група конта 441000
Увидом у рачуноводствену и осталу евиденцију утврђено је да Отплате домаћих камата износе
4.608 хиљада динара и да се у целости односе на:
Отплате камата домаћим пословним банкама и да су правилно исказане на групи конта –
441400,
4.1.3.13. Пратећи трошкови задуживања – група конта 444000
Увидом у рачуноводствену и осталу евиденцију утврђено је да Пратећи трошкови задуживања
износе 23 хиљаде динара и да се у целости односе на:
Казне за кашњење које су правилно исказане на групи конта 444200.
У оквиру Субвенција остварених у износу од 36.791 хиљаду динара, евидентиране су:
4.1.3.14. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – група конта
451000.
Увидом у рачуноводствену и осталу евиденцију утврђено је да Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама износе 36.791 хиљаду динара и да се односе на:
- Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од
23.292 хиљаде динара, које су правилно исказане на гупи конта -451100, и
- Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу
од 13.499 хиљада динара, које су правилно исказане на гупи конта - 451200.
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У оквиру донација, дотација и трансфера, остварених у износу од 117.587 хиљада динара,
евидентирани су:
4.1.3.15. Трансфери осталим нивоима власти – група конта 463000
Увидом у рачуноводствену и осталу евиденцију утврђено је да Трансфери осталим нивоима
власти износе 89.082 хиљаде динара и да се односе на:
- Текуће трансфере осталим нивоима власти у износу од 87.305 хиљада динара, који су
правилно исказани на групи конта 463100, и
- Капиталне трансфере осталим нивоима власти у износу од 1.777 хиљада динара, који су
правилно исказани на групи конта 463200.
4.1.3.16. Дотације организацијама обавезног социојалног осигурања - група конта 464000
Увидом у рачуноводствену и осталу евиденцију утврђено је да Дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања износе 7.861 хиљада динара и да се у целости односе на:
Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, које су правилно исказане
на групи конта 464100.

4.1.3.17. Остале дотације и трансфери - група конта 465000
Увидом у рачуноводствену и осталу евиденцију утврђено је да Остале дотације и тарнссфери
износе 20.644 хиљаде динара и да се у целости односе на:
Остале текуће дотације и трансфере које су правилно исказане на групи конта- 465100 ,
У оквиру социјалног осигурања и социјалне заштите остварених у износу од 6.946 хиљада
динара, евидентирани су:
4.1.3.18. Накнаде за социјалну заштиту из буџета - група конта- 472000,
Увидом у рачуноводствену и осталу евиденцију утврђено је да Накнаде за социјалну заштиту из
буџета износе 6.946 хиљада динара и да се у целости односе на:
Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт, које су правилно исказане на групи
конта – 472700.
У оквиру Осталих расхода, остварених у износу од 46.322 хиљаде динара, евидентирани су:
4.1.3.19. Дотације невладиним организацијама – група конта 481000
Увидом у рачуноводствену и осталу евиденцију утврђено је да Дотације невладиним
организацијама износе 17.374 хиљаде динара и да се односе на:
- Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима у износу од
1.418 хиљада динара, које су правилно исказане на групи конта 481100, и
- Дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 15.956 хиљада динара које су
правилно исказане на групи конта 481900.
4.1.3.21. Порези, обавезне таксе, казне и пенали у износу од 2.266 хиљада динара, који
су правилно исказани на групи конта - 482000
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4.1.3.22. Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 15.985 хиљада динара, које су
правилно исказане на групи конта 483000
4.1.3.24. Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од
10.697 хиљада динара, које су правилно исказане на групи конта 485000.

4.1.4. Издаци за нефинансијску имовину:
Класа 500000 – Издаци за нефинансијску имовину, исказани у укупном износу од 382.847 хиљада
динара, садрже издатке за Основна средства и Природну имовину.
У оквиру Издатака за основна средства, исказаних у укупном износу од 375.130 хиљада
динара, евидентирани су:
4.1.4.1. Издаци за зграде и грађевинске објекте у износу од 350.609 хиљада динара, који су
правилно исказани на групи конта 511000;
4.1.4.2. Издаци за машине и опрему у износу од 22.779 хиљада динара, које су правилно
исказане на групи конта 512000;
4.1.4.3. Издаци за култивисану имовину у износу од 1.718 хиљада динара, који су правилно
исказани на групи конта 514000; и
4.1.4.4. Издаци за нематеријалну имовину у износу од 24 хиљаде динара, који је правилно
исказани на групи конта 515000.
У оквиру Издатака за природну имовину, исказаних у укупном износу од 7.717 хиљада
динара, евидентирани су издаци за:
4.1.4.4. Земљиште у износу од 7.717 хиљада динара, које су правилно исказани на групи конта
541000.

4.1.5. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
Класа 60000 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, исказани у износу од
11.332 хиљаде динара, у целости се односе на Издатке за отплату главнице.
У оквиру Издатака за отплату главнице евидентирана је:
4.1.5.1. Отплата главнице домаћим кредиторима у износу од 11.332 хиљаде динара, која је
правилно исказана у оквиру групе конта 611000.

4.2. БИЛАНС СТАЊА – Образац 1
У поступку ревизије података исказаних у Билансу стања на дан 31.12.2016. године, извршена је
провера почетног стања. Провера је извршена поређењем података исказаних у Билансу стања на
дан 31.12.2016. године у колони 4 - Износ из претходне године (почетно стање) са подацима
исказаним у Билансу стања на дан 31.12.2015. године.
Утврђено је да је почетно стање у Билансу стања на дан 31.12.2016. године правилно пренето из
Биланса стања на дан 31.12.2015.године.
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4.2.1. Попис имовине и обавеза
Правилником о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама и
Правилником о попису број IV-213/2015 od 04.12.2015. године, општина Тутин је уредила
активности око годишњег пописа имовине и обавеза.
Нисмо присуствовали редовном годишњем попису имовине и обавеза, а ревизију смо извршили
накнадним увидом у одлуке о попису, радни пописни материјал и извештаје о извршеном
попису.
Начелник Општинске управе Тутин донео је 30.11.2016. године Решење број IV-259/2016 о
формирању Комисије за попис и процену имовине која се налази у власништву општине Тутин.
По обављеном послу, Комисија је сачинила Извештај о извршеном попису којим су обухваћене
434 парцеле пољопривредног земљишта, 17 парцела шумског земљишта, 98 парцела
грађевинског земљишта и 1583 парцеле осталог земљишта. Процена вредности земљишта
извршена је на основу Одлуке о одређивању просечних цена квадратног метра за утврђивање
пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Тутин.
Нисмо добили доказ да је надлежни орган усвојио наведени извештај.
Начелник Општинске управе Тутин донео је 09.12.2016. године Решење број IV-236/2016 о
формирању Комисије за попис основних средстава, ситног инвентара, потраживања и обавеза са
стањем на дан 31. децембар 2016. године. По обављеном послу, Комисија је сачинила одвојене
извештаје о попису нефинансијске имовине, са предлогом средстава за отпис и Извештај о
попису финансијске имовине, који су усвојени Одлуком Начелника општинске управе број IV135/2017 од 14.03.2017. године.

АКТИВА
Укупна актива исказана у Билансу стања на дан 31.12.2016. године износи 3.350.710 хиљада
динара, а састоји се од Нефинансијске имовине у износу од 2.849.490 хиљада динара и
Финансијске имовине у износу од 501.220 хиљада динара.
4.2.2. Нефинансијска имовина
Укупна Нефинансијска имовина општине Тутин износи 2.849.490 хиљада динара и састоји се
од Нефинансијске имовине у сталним средствима у износу од 2.849.471 хиљаду динара и
Нефинансијске имовине у залихама у износу од 19 хиљада динара.
4.2.2.1. Нефинансијска имовина у сталним средствима у износу од 2.849.471 хиљаду динара
обухвата:
Некретнине и опрема - група конта – 011000, у нето износу од 2.489.621 хиљаду динара, које
се састоје од:
- Зграда и грађевинских објеката у износу од 2.479.913 хиљада динара,
- Опреме у износу од 7.832 хиљаде динара,
- Осталих некретнина и опреме у износу од 1.876 хиљада динара.
Увидом у књиговодствену и осталу документацију и налоге за књижење, утврђено је да су
Некретнине и опрема правилно исказане.
Природна имовина - група конта 014000, у нето износу од 314.747 хиљада динара, која се
састоји од :
- Земљишта у износу од 311.404 хиљаде динара, и
- Шуме и воде у износу од 3.343 хиљаде динара.
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Увидом у књиговодствену и осталу документацију и налоге за књижење, утврђено је да је
Природна имовина правилно исказана.
Нефинансијска имовина у припреми и аванси – група конта 015000, у нето износу од 37.673
хиљаде динара, која се састоји од:
- Нефинансијске имовине у припреми у износу од 36.753 хиљаде динара, и
- Аванса за нефинансијску имовину у износу од 920 хиљада динара.

Увидом у књиговодствену и осталу документацију и налоге за књижење, утврђено је да је
Нефинансијска имовина правилно исказана.
Нематеријална имовина - група конта 016000, у нето износу од 7.430 хиљада динара.
Увидом у књиговодствену и осталу документацију и налоге за књижење, утврђено је да је
Нематеријална имовина правилно исказана.
4.2.2.2. Нефинансијска имовина у залихама у износу од 19 хиљада динара у целости
обухвата:
Залихе ситног инвентара – група конта 022000.
У поступку ревизије утврдили смо да не постоји равнотежа између нефинансијске имовине у
залихама, која у Активи износи 19 хиљада динара и нефинансијске имовине у залихама у Пасиви
која износи 2.512 хиљада динара.
Потребно је утврдити разлог неслагања и извршити одговарајућа корективна књижења, у складу
са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
4.2.3. Финансијска имовина
Нето финансијска имовина, исказана у износу од 501.220 хиљада динара, обухвата следеће
позиције:
Дугорочна финансијска имовина – група конта 110000, у нето износу од 19.400 хиљада
динара, која се у целости односи на:
- Домаће акције и остали капитал.
Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и
краткорочни пласмани - група конта 120000, у нето износу од 315.807 хиљада динара
обухвата следеће позиције :
- Новчана средства, племените метале и хартије од вредности - конто 121000, у износу од
296.892 хиљаде динара, и
- Краткорочна потраживања - конто 122000, у износу од 18.915 хиљада динара,
Активна временска разграничења - група конта 130000, у нето износу од 166.013 хиљада
динара, обухватају следеће позиције:
- Обрачунате неплаћене расходе и издатке – конто 131200, у износу од 162.977 хиљада динара и
- Остала активна временска разграничења, конто 131300 у износу од 3.036 хиљада динара.
Укупна Актива износи 3.350.710 хиљада динара.
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ПАСИВА
Укупна Пасива исказана у Билансу стања износи 3.350.710 хиљада динара, а састоји се од
Обавеза (класа 2) у износу од 394.721 хиљаду динара и Капитала, утврђивања резултата
пословања и ванбилансне евиденције (класа 3) у износу 2.955.989 хиљада динара.
4.2.4. Обавезе (конто 200000)
У Билансу стања на дан 31.12.2016. године, исказане су Обавезе у укупном износу од 394.721
хиљаду динара, које обухватају:
Дугорочне обавезе - конто 210000, у износу од 270.068 хиљада динара, које у целости чине:
- Домаће дугорочне обавезе – исказане на конту 211000 и које представљају Обавезе по основу
дугорочних кредита од домаћих пословних банака.
Увидом у књиговодствену евиденцију и осталу документацију и налоге за књижење, утврђено
је да су обавезе по дугорочним кредитима од домаћих пословних банака правилно исказане.
Обавезе по основу расхода за запослене - конто 230000, у износу од 11.724 хиљаде динара,
које чине:
- Обавезе за плате и додатке – конто 231000, у износу од 9.859 хиљада динара,
- Обавезе по основу накнада запосленима – конто 232000, у износу од 1 хиљаду динара,
- Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца – конто 234000, у износу од
1.435 хиљада динара,
- Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима – конто 236000, у износу од 79 хиљада
динара, и
- Обавезе за службена путовања и услуге по уговору – конто 237000, у износу од 350 хиљада
динара.
Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене - конто 240000 , у износу од
476 хиљада динара, које чине:
- Обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова задуживања – конто 241000, у износу
од 302 хиљаде динара,
- Обавезе по основу донација, дотација и трансфера – конто 243000, у износу од 132 хиљаде
динара,
- Обавезе за остале расходе – конто 245000, у износу од 42 хиљаде динара.
Обавезе из пословања – конто 250000, у износу од 88.821 хиљаду динара, које чине:
- Примљени аванси, депозити и кауције, конто 251000, у износу од 3.036 хиљада динара,
- Обавезе према добављачима – конто 252000, у износу од 84.005 хиљада динара,
- Обавезе за издате чекове и обвезнице – конто 253000, у износу од 280 хиљада динара, и
- Остале обавезе – конто 254000, у износу од 1.500 хиљада динара.
Пасивна временска разграничења - конто 290000, у износу од 23.632 хиљаде динара, која
чине:
- Разграничени приходи и примања – конто 291100, у износу од 33 хиљаде динара,
- Разграничени плаћени расходи и издаци – конто 291200, у износу од 4.624 хиљаде динара,
- Обрачунати ненаплаћени приходи и примања - конто 291300, у износу од 18.932 хиљаде
динара, и
- Остала пасивна временска разграничења – конто 291900 у износу од 43 хиљаде динара.
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4.2.5. Капитал, утврђивање резултата и ванбилансна евиденција (категорија 31)
Капитал
У Билансу стања на дан 31.12.2016. године, исказан је капитал у износу од 2.862.434 хиљаде
динара, који се састоји од:
- Нефинансијске имовине у сталним средствима - конто 311100, у износу од 2.849.471 хиљаду
динара,
- Нефинансијске имовине у залихама – конто 311200, у износу од 2.512 хиљада динара,
- Финансијске имовине – конто 311400, у износу од 19.400 хиљада динара,
- Утрошена средства текућих прихода од продаје нефинансијске имовине у току једне године –
конто 311600, у износу од 11.838 хиљада динара, и
- Пренета неутрошена средства из ранијих година – конто 311700, у износу од 2.889 хиљада
динара.
У поступку ревизије утврдили смо да не постоји равнотежа између нефинансијске имовине у
залихама, која у Активи износи 19 хиљада динара и нефинансијске имовине у залихама у Пасиви
која износи 2.512 хиљада динара.
Потребно је утврдити разлог неслагања и извршити одговарајућа корективна књижења, у складу
са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
Вишак прихода и примања - суфицит
У Билансу стања на дан 31.12.2016. године, на конту 321121, исказан је Вишак прихода и
примања – суфицит у износу од 26.555 хиљада динара.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
У Билансу стања на дан 31.12.2016. године, на конту 321311, исказан је Нераспоређени
вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 67.000 хиљада динара.
Укупна пасива исказана је у износу од 3.350.710 хиљада динара.

4.3. БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА – Образац 2

4.3.1. Приходи и примања
Остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине исказани су у Билансу
прихода и расхода у износу од 855.086 хиљада динара, од чега се на текуће приходе односи
853.004 хиљаде динара, а на примања од нефинасијске имовине 2.082 хиљаде динара.

4.3.2. Расходи и издаци
Расходи и издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 1.041.594 хиљаде динара,
од чега се на текуће расходе односи 658.747 хиљада динара, а на издатке за нефинансијску
имовину 382.847 хиљада динара.
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4.3.3. Резултат пословања
У Консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2016.
године, на ОП 2347 исказан је Мањак прихода и примања – буџетски дефицит у износу од
186.508 хиљада динара, који представља разлику између укупних прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине и укупних расхода и издатака за нефинансијску имовину.
Извршена су кориговања исказаног буџетског дефицита, тако да је на дан 31.12.2016. године у
Билансу прихода и расхода на ОП 2357 исказан Вишак прихода и примања – буџетски суфицит у
износу од 26.555 хиљада динара.
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит .....................
КОРИГОВАЊЕ МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА...............
- Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих
година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће
године..............................................................................................
- Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године............
- Део расхода и издатака за нефинансијску имовину,
финансираних из кредита..............................................................
ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ
ПРИХОДА И ПРИМАЊА...............................................................
- Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје
нефинасијске имовине за отплату обавеза по кредитима..........

186.508 хиљада динара
224.395 хиљада динара

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ....................
Вишак прихода прихода и примања-суфицит за
пренос у наредну годину...................................................................
- Део вишка прихода и примања наменски опредељен за
наредну годину................................................................................

26.555 хиљада динара

797 хиљада динара
67.000 хиљададинара
156.598 хиљада динара
11.332 хиљаде динара
11.332 хиљаде динара

26.825 хиљаде динара
26.555 хиљада динара

4.4. ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА - Образац 3
У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01-31.12.2016. године,
утврђена су Примања у износу од 158.680 хиљада динара и Издаци у износу од 394.179 хиљада
динара, што значи да је остварен мањак примања текуће године у износу од 235.499 хиљада
динара.
Конто

Опис

Предходна
година

Текућа
година

ПРИМАЊА
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од продаје основних средстава
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

113.999
113.999

158.680
2.082
2.082
156.598

113.999
282.667
267.614
267.614
-

156.598
394.179
382.847
375.130
7.717

600000

Примања од задуживања од пословних банака у земљи
ИЗДАЦИ
Издаци за нефинансијску имовину
Основна средства
Природна имовина
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине

15.053

11.332

610000

Отплата главнице

15.053

11.332

168.668

235.499

800000
810000
900000
911400
500000
510000
540000

МАЊАК ПРИМАЊА
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4.5. ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА – Образац 4
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01-31.12.2016. године, утврђени су новчани
приливи у износу од 1.011.684 хиљадe динара и новчани одливи у износу од 1.052.926 хиљада
динара. Остварени мањак новчаних прилива у износу од 41.242 хиљаде динара, коригован са
салдом готовине на почетку године у износу од 67.797 хиљада динара и новчаним приливима
који се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000 у износу од 270 хиљада динара,
чини салдо готовине на крају године у износу од 26.825 хиљада динара, колико је стање на КРТ
општине Тутин на дан 31.12.2016. године.

Конто

Опис

700000
710000
730000
740000
770000
780000
790000

Новчани приливи
Текући приходи
Порези
Донације, помоћи и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу
Приходи из буџета

800000
810000
900000
910000
400000
410000
420000
440000
450000
460000
470000
480000
500000
510000
540000
600000
610000

Примања од продаје нефинасијске имовине
Примања од продаје основних средстава
Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине
Примања од задуживања
Новчани одливи
Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Донације, дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Остали расходи
Издаци за нефинансијску имовину
Основна средства
Природна имовина
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине
Отплата главнице
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ
КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА
СРЕДСТВА ПО ОБРАЧУНУ
Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се
не евидентирају преко класа 700000,800000 и 900000
КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА
СРЕДСТВА ПО ОБРАЧУНУ
Корекција новчаних одлива за износ обрачунате
амортизације књижене на терет сопствених прихода

Предходна
година

Текућа
година

921.284
807.285
184.569
486.462
111.544
24.710

1.011.684
853.004
208.647
488.351
129.983
79
1.078
24.866

-

2.082
2.082

113.999
113.999
862.525
579.858
211.256
173.334
1.307
50.839
101.776
2.914
38.432
267.614
267.614
-

156.598
156.598
1.052.926
658.747
210.177
236.293
4.631
36.791
117.587
6.946
46.322
382.847
375.130
7.717

15.053
15.053
58.759
8.252

11.332
11.332
41.242
67.797

922.070

1.011.954

786

270

862.525

1.052.926

-
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Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који
се не евиден. Преко класе 400000, 500000 и 600000
САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ

-

-

67.797

26.825

4.6. OСТАЛИ ДЕЛОВИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
4.6.1. Извештај о коришћењу средства сталне и текуће буџетске резерве
4.6.1.1. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве у 2016. години
Према одредбама члана 70. Закона о буџетском систему, стална буџетска резерва се користи за
финансирање расхода по основу учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних
оковлности. У сталну буџетску резерву опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Одлуком о буџету општине Тутин за 2016. годину, средства сталне буџетске резерве планирана
су у износу од 1.500 хиљада динара, а искоришћена у износу од 189 хиљада динара. Средства су
искоришћена за санацију путева од штета које су настале елементарним непогодама - поплаве.
4.6.1.2. Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у 2016. години
Чланом 69. Закона о буџетском систему прописано је да се део планираних примања не
распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске
резерве користе се за непланиране сврхе, за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за
које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Тутин за 2016. годину, планирана су
средства за текућу буџетску резерву у износу од 23.000 хиљаде динара.
У току 2016. године од планираних средстава текуће резерве, употребљено је 22.455 хиљада
динара за повећање утврђених и додатне апропријације према корисницима буџетских
средстава.
4.6.2. Извештај о примљеним донацијама
Чланом 47. Закона о буџетском систему, донација је дефинисана као наменски приход који се
остварује у складу са закљученим уговором између даваоца и примаоца донације.
У току 2016. године општина Тутин остварила је приходе од донација Међународних
организација у укупном износу од 8.822 хиљаде динара за реализацију 3 пројекта, и то:
- За пројекат Школа "Мала раван" остварена је донација од Међународне организације
Европски Прогрес - Грант 075 у износу од 1.461 хиљаду динара. За реализацију овог пројекта
утрошено је 3.080 хиљада динара (коришћена пренета средства из 2015. године).
Вршен је повраћај неутрошених средстава у износу од 122 хиљаде динара.
- За пројекат школе "Мојстир" остварена је донација од Међународне организације Европски
Прогрес - Грант 058 у износу од 7.173 хиљаде динара.
- За пројекат детаљне регулације Попе - Годово остварена је донација у износу 362 хиљаде
динара. За реализацију овог пројекта укупно је потрошено 960 хиљада динара (коришћена су
пренета средства из 2015. године). Вршен је повраћај неутрошених средстава у износу од 22
хиљаде динара.
- На наменском подрачуну у оквиру консолидованог рачуна трезора општине Тутин на дан
01.01.2016. године било је 2.889 хиљада.динара. За Пројекат Унапређење рада ЛПА – Грант
029 из 2015. године, у 2016.години исплаћен је износ од 31 хиљаду динара, а извршен је и
повраћај неутрошених средстава у износу од 31 хиљаду динара.
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У 2016.години на наменском подрачуну Донаторски пројекат Прогрес пренето је са Буџета
општине Тутин учешће у износу од 8 хиљада динара.
На дан 31.12.2016. године укупно стање на намеском подрачуну у оквиру консолидованог рачуна
трезора је 7.648 хиљада динара.
4.6.3. Извештај о задуживању на домаћем и страном тржишту новца и капитала и
извршеним отплатама дугова
1. Обавезе буџета општине Тутин према домаћим пословним банкама по основу дугорочних
кредита на дан 01.01.2016. године износиле су 122.534 хиљаде динара, и то:
- кредитна обавеза у износу од 4.693 хиљаде динара према кредитору АИК банка а.д. Ниш;
- кредитна обавеза у износу од 3.383 хиљаде динара према кредитору Фонд за развој РС;
- кредитна обавеза у износу од 114.458 хиљада динара према кредитору Banca INTESA.
2. У 2016. години, Општина Тутин се задужила на домаћем и страном тржишту новца и капитала
у износу од 156.598 хиљада динара по основу дугорочног кредита код кредитора HALKBANK
a.d. Beograd.
3.Укупно извршене обавезе по основу отплате кредита-главног дуга, камате и ревалоризације
главног дуга, камата и пратећих трошкова задуживања у 2016. години износе 15.847 хиљада
динара, према следећем:
- Отплата главнице и ревалоризације дугорочног кредитног задуживања код кредитора АИК
банка, а.д., Ниш у износу од 4.693 хиљаде динара;
- Отплата главнице и ревалоризације дугорочног кредитног задуживања код кредитора Фонд за
развој РС Банка а.д., Београд у износу од 1.722 хиљаде динара;
- Отплата главнице и ревалоризације дугорочног кредитног задуживања код кредитора Banca
Intesa а.д., Београд у износу од 4.824 хиљаде динара;
- Трошкови камата, затезне камате, негативне курсне разлике - ревалоризације камате на
кредите и пратећи трошкови задужења у износу од 75 хиљада динара дугорочног кредита кредитор АИК банка а.д. Ниш;
- Трошкови камата, затезне камате, негативне курсне разлике - ревалоризације кредита и
пратећи трошкови задужења у износу од 75 хиљада динара и курсне разлике - ревалоризација
дугорочног кредита у износу од 300 хиљада динара - кредитор Фонд за развој РС Банка а.д.
Београд;
- Трошкови камата, затезне камате, негативне курсне разлике - ревалоризације камате на
кредите и пратећи трошкови задужења у износу од 3.553 хиљаде динара и курсне разликеревалоризација дугорочног кредита у износу од 1.610 хиљада динара дугорочног кредита кредитор Banca INTESA a.д. Београд,
- Трошкови камата, затезне камате, негативне курсне разлике - ревалоризације камате на
кредите и пратећи трошкови задужења у износу од 905 хиљада динара дугорочног кредита кредитор HALKBANК а.д. Београд.
4. Стање обавеза по основу дугорочних кредита, ревалоризованих на дан 31.12.2016. године
износи 270.068 хиљада динара и то:
- кредитна обавеза у износу од 1.361 хиљада динара према кредитору Фонд за развој РС;
- кредитна обавеза у износу од 111.244 хиљаде динара према кредитору Banca INTESA и
- кредитна обавеза у износу од 157.463 хиљаде динара према кредитору HALKBANK.
4.6.4. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
Чланом 34. Закона о јавном дугу дефинисано је да локалне власти не могу давати гаранције.
Обзиром на ову законску одредбу, у току 2016. године, општина Тутин није давала гаранције.
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4.6.5. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења
Орган надлежан за припрему и праћење извршења буџета, није сачинио за 2016. годину
образложење одступања између одобрених средстава и извршења.
5. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ
Потенцијалне обавезе представљају могуће обавезе које настају по основу прошлих догађаја. У
вези са утврђивањем потенцијалних обавеза коришћен је извештај Правобранилаштва општине
Тутин о активним судским поступцима у којима учествује Општина било као туженик или као
тужилац.
Према извештају Правобранилаштва, у току 2016. године против општине Тутин поднете су 22.
тужбе од стране физичких лица по разним основама, чија укупна вредност износи око 38.612
хиљада динара. У истом периоду, против општине Тутин поднете су и 3 тужбе од стране правних
лица чија укупна вредност износи око 8.762 хиљаде динара и један предлог за извршење у износу
од 31 хиљаду динара.
Истовремено, општина Тутин је поднела тужбу ради размене непокретности против пр.
предлагача Ветеринарске станице Тутин, чија вредност износи 500 хиљада динара.

6. НАКНАДНИ ДОГАЂАЈИ НАСТАЛИ ИЗМЕЂУ ДАТУМА ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И ДАТУМА ИЗВЕШТАЈА РАВИЗОРА
Према изјави руководства, није било значајних догађаја након датума састављања финансијских
извештаја, које би требало обелоданити у Напоменама уз финансијске извештаје.
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