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ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, НОВИ САД
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета
Мишљење о консолидованим финансијским извештајима
Извршили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја
Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, који обухватају Биланс стања Образац 1, Биланс прихода и расхода - Образац 2, Извештај о капиталним издацима и
примањима - Образац 3, Извештај о новчаним токовима - Образац 4, Извештај о
извршењу буџета - Образац 5 и остале пратеће извештаје.
По нашем мишљењу, финансијски извештаји су припремљени по свим
материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему1, Уредбом о
буџетском рачуноводству2, Правилником о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава
организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова3 и Правилником о
стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем4.
Основ за мишљење о финансијским извештајима
Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској
институцији5, Пословником Државне ревизорске институције6 и Међународним
стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI). Нашa одговорност, у складу са
овим стандардима, је детаљније описана у делу извештаја Одговорност ревизора за
ревизију финансијских извештаја. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу
са ISSAI 130 – Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким кодексом
за државне ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији и испунили
смо наше остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су
ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше
мишљење.
Скретање пажње
1) Скрећемо пажњу на Напомену 2.2.3.2. - Актива, уз финансијске извештаје да
је нефинансијска имовина у сталним средствима вреднована на два начина, према
набавној вредности умањеној за исправку вредности по основу амортизације у износу
од 5.569.524 хиљаде динара и по реалној (фер) вредности 138.968.808 хиљада динара.
Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.
2) Скрећемо пажњу на Напомену 2.2.3.2. - Актива, уз финансијске извештаје да
је учешће капитала у домаћим пословним банкама односно у „Развојној банци
Војводине“ а.д. Нови Сад на дан 31.12.2020. године исказано у износу од 9.952.561
хиљаду динара. Решењем Привредног суда у Новом Саду од 8. априла 2013. године
отворен је поступак стечаја над „Развојном банком Војводине“ а.д. Нови Сад. Решењем
1

„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/13 -испр., 108/13, 142/14, 68/15- др. закон, 103/15, 99/16,
113/17 , 95/18, 31/19,72/19 и 149/20;
2
„Службени гласник РС", број 125/03,12/06 и 27/20;
3
„Службени гласник РС“, број 18/15,104/18,151/20, 8/21 и 41/21;
4
„Службени гласник РС“ , број 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19,84/19, 151/20 и
19/21;
5
„Службени гласник РС“, број 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18 – др закон;
6
„Службени гласник РС“, број 9/09
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Суда обустављена је трговина акцијама на Београдској берзи. Све напред наведене
констатације односе се на исказано књиговодствено стање дугорочне финансијске
имовине на дан 31.12.2020. године. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.
3) Скрећемо пажњу на напомену 2.2.3.2. - Актива, уз финансијске извештаје због
неусаглашености одредби члана 5. став 3. Уредбе о буџетском рачуноводству и члана 4.
став 3. тачка 1а) Правилника о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава
организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, које представљају
одступање од готовинске основе за вођење буџетског рачуноводства за примљена
средства донација, хуманитарне помоћи и финансијске помоћи Европске уније у
девизама и члана 2. став 1. тачка 45. Закона о буџетском систему, којим је прописано да
је донација наменски бесповратан приход који се остварује на основу писаног уговора
између даваоца и примаоца донације, што подразумева да се трансакција пријема
девизних средстава од донација евидентира у моменту њиховог примања у складу са
готовинском основом за вођење буџетског рачуноводства. Наше мишљење не садржи
резерву по овом питању.
4) Скрећемо пажњу на Напомену 2.3. – Потенцијалне обавезе, уз финансијске
извештаје. На основу презентованих података и информација у поступку ревизије
утврђено је да се воде спорови у којима је Аутономна покрајина Војводина тужена
страна, укупан број тих судских предмета је 85, а укупна вредност свих спорова износи
737.509 хиљада динара, а укупан број судских спорова у којима је Аутономна покрајина
Војводина у својству извршног дужника су два предмета, вредност спорова износи
12.248 хиљада динара, без законске затезне камате и трошкова судских поступака.
Вредност наведених судских спорова може неповољно да утиче на финансијски резултат
у наредном периоду, што би могло да има материјални значај.
На основу презентованих података и информација у поступку ревизије утврђено
је да Аутономна покрајина Војводина води судске спорове у којима је она тужилац,
укупан број тих предмета је 205, а укупна вредност износи 888.240 хиљада динара,
судске спорове у својству извршног повериоца, укупан број судских предмета 834
укупне вредности 1.482.031 хиљада динара и 76 поступака у својству стечајног
повериоца чија вредност износи 2.482.844 хиљаде динара, што би могло да има
материјални значај. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему, састављање и
подношење 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. Ова
одговорност обухвата и интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему,
састављање и подношење финансијских извештаја који не садрже материјално значајне
погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.
Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања
субјекта ревизије.
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1. Мере предузете у поступку ревизије
Одговорна лица директних и индиректних корисника буџета Аутономне
покрајине Војводине су предузела следеће мере у поступку ревизије:
1. Државна ревизорска институција је 17. маја 2021. године уручила Нацрт
извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
АП Војводине за 2020. годину. Покрајинска влада је на седници одржаној 19. маја
2021. године размотрила информацију о Нацрту извештаја Државне ревизорске
институције о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета АП Војводине за 2020. годину и донела Закључак П 127 Број: 402-70/2021. У
тачки 4. Закључка је задужила одговорна лица корисника буџетских средстава
Аутономне покрајине Војводине да одмах предузму активности на отклањању
неправилности исказивања накнада за рад лица ангажованих у комисијама и другим
радним телима, а који су запослени код послодавца у буџетској 2021. години.
Аутономна покрајина Војводине је дана 21. маја 2021. године доставила доказе да је
утврђена неправилност отклоњена на следећи начин: Покрајинска Влада је донела
Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 127 Број:401-8/2021-7 од
19. маја 2021 године, Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 127
Број:401-9/2021-58 од 19. маја 2021. године, и:
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је налозима за
књижење број 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345,
346, 347, 348 и 349 извршио неопходна прекњижавања и доставио је картицу конта
423591 и 416132 пре прекњижавања, као и картице конта 423591 и 416132 од 21. маја
2021. године, након спроведених прекњижавања. Утврђена неправилност је отклоњена.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице је налозима за књижење број 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824,
825, 826, 827, 828, 829, 830 и 831 извршио неопходна прекњижавања и доставио је
картицу конта 423591 и 416132 пре прекњижавања, као и картице конта 423591 и
416132 од 21. маја 2021. године након спроведених прекњижавања. Утврђена
неправилност је отклоњена.
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је налозима за
књижење број 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 и 216 извршио неопходна
прекњижавања и доставио је картице конта 423591 и 416132 пре прекњижавања, као и
картице конта 423591 и 416132 од 21. маја 2021. године након спроведених
прекњижавања. Утврђена неправилност је отклоњена.
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским
заједницама је налогом за књижење број 725 извршио неопходна прекњижавања и
доставио је картице конта 423591 и 416132 пре прекњижавања, као и картице конта
423591 и 416132 од 21. маја 2021. године након спроведених прекњижавања. Утврђена
неправилност је отклоњена.
Покрајински завод за заштиту природе је налозима за књижење број 440, 443, 444, 445
и 446 извршио неопходна прекњижавања и доставио је картице конта 423591 и 416132
пре прекњижавања, као и картице конта 423591 и 416132 од 21. маја 2021. године
након спроведених прекњижавања. Утврђена неправилност је отклоњена
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2. Индиректни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине: Едукативни
центар за обуку у професионалним и радним вештинама Нови Сад, Информативни
центар за пословну стандардизацију и сертификацију Нови Сад, Покрајински завод за
спорт и медицину спорта Нови Сад, Покрајински завод за заштиту природе Нови Сад,
Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, „Војвођански симфонијски
оркестар“ Нови Сад, Спомен збирка Павла Бељанског Нови Сад, Српско народно
позориште Нови Сад, Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин,
Позоришни музеј Војводине Нови Сад, Музеј Војводине Нови Сад, Музеј савремене
уметности Војводине у Новом Саду, Културни центар Војводине „Милош Црњански“
Нови Сад, Галерија ликовне уметности-поклон збирка Рајка Мамузића Нови Сад,
Издавачки завод „Форум“ Нови Сад, Архив Војводине Нови Сад унели су податке о
планираним приходима и примањима, као и износе одобрених апропријација за
расходе и издатке, у колону 4 Обрасца 5 – Извештај о извршењу буџета у периоду од
1.1.2020. године до 31.12.2020. године. Утврђена неправилност је отклоњена.
3. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је у
пoмоћним књигама прокњижио рачун добављача GDI Solutions d.o.o. Београд, број
251/12/2020 од 31.12.2020. године. На тај начин смањени су дати аванси, депозити и
кауције (синтетички конто 123200) за 2.159 хиљада динара и смањени су разграничени
плаћени расходи и издаци (синтетички конто 291200) за 2.159 хиљада динара.
Утврђена неправилност је отклоњена.
4. Педагошки завод Војводине је налогом за књижење број 5-13 у пословним
књигама евидентирао: обавезе за нето плате и додатке (синтетички конто 231100) у
износу од 22 хиљаде динара; обавезе по основу пореза на плате и додатке (синтетички
конто 231200) у износу од три хиљаде динара; обавезе по основу доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке (синтетички конто 231300) у
износу од четири хиљаде динара; обавезе по основу доприноса за здравствено
осигурање на плате и додатке (синтетички конто 231400) у износу од две хиљаде
динара; обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет
послодавца (синтетички конто 234100) у износу од четири хиљаде динара и обавезе по
основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца (синтетички конто
234200 у износу од две хиљаде динара, као и обрачунате неплаћене расходе и издатке
(синтетички конто 131200) у износу од 37 хиљада динара. Са наведеним изменама,
Педагошки завод Војводине је сачинио нови образац 1-Биланс стања, који је
22.04.2021. године поднет Управи за трезор, и као такав преузет у консолидовани
Биланс стања буџета Аутономне покрајине Војводине. Утврђена неправилност је
отклоњена.
5. Педагошки завод Војводине је налозима за књижење број 1-175, 1-176, 1-177,
1-178 и 16-30 у пословним књигама, евидентирао обавезе према добављачима
(синтетички конто 252100) у износу од 27 хиљада динара, односно, повећане су обавезе
према добављачима за 27 хиљада динара и повећани су обрачунати неплаћени расходи
и издаци (синтетички конто 131200) за 27 хиљада динара. Са наведеним изменама,
Педагошки завод Војводине је сачинио нови образац 1-Биланс стања, који је
22.04.2021. године поднет Управи за трезор, и као такав преузет у консолидовани
Биланс стања буџета Аутономне покрајине Војводине. Утврђена неправилност је
отклоњена.
6. Покрајински завод за спорт и медицину спорта Нови Сад је налогом за
књижење број МН-2521 од 21.04.2021. године у пословним књигама, евидентирао
обавезе према добављачима (синтетички конто 252100) у износу од 102 хиљаде динара,
односно, повећане су обавезе према добављачима за 102 хиљаде динара и повећани су
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обрачунати неплаћени расходи и издаци (синтетички конто 131200) за 102 хиљаде
динара. Са наведеним изменама, Покрајински завод за спорт и медицину спорта Нови
Сад је сачинио нови образац 1-Биланс стања, који је 22.04.2021. године поднет Управи
за трезор, и као такав преузет у консолидовани Биланс стања буџета Аутономне
покрајине Војводине. Утврђена неправилност је отклоњена.
7. Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин је налогом
за књижење број 34, у пословним књигама, евидентирао обавезе према добављачима
(синтетички конто 252100) у износу од 199 хиљада динара, односно, повећане су
обавезе према добављачима за 199 хиљада динара и повећани су обрачунати неплаћени
расходи и издаци (синтетички конто 131200) за 199 хиљада динара. Са наведеним
изменама, Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин је сачинио
нови образац 1-Биланс стања, који је 22.04.2021. године поднет Управи за трезор, и као
такав преузет у консолидовани Биланс стања буџета Аутономне покрајине Војводине.
Утврђена неправилност је отклоњена.
8. Влада Аутономне покрајине Војводине је у одговору на Писмо руководству
навела да је кашњење у роковима евидентирања пословних промена код индиректног
буџетског корисника буџета Аутономне покрајине Војводине, Музеј Војводине,
последица ризика наступања ванредних околности (здравствене пандемије), а
чињеница да је овај ризик био непредвидив, за последицу је имао и теже
прилагођавање и управљање истим, што се манифестовало кашњењем у односу на
прописане рокове за евидентирање пословних промена. Утврђена неправилност је
отклоњена.
9. Влада Аутономне покрајине Војводине је у одговору на Писмо руководству
навела да је кашњење у роковима евидентирања пословних промена код индиректног
буџетског корисника буџета Аутономне покрајине Војводине, Покрајински завод за
заштиту споменика културе, последица ризика наступања ванредних околности
(здравствене пандемије), а чињеница да је овај ризик био непредвидив, за последицу је
имао и теже прилагођавање и управљање истим, што се манифестовало кашњењем у
односу на прописане рокове за евидентирање пословних промена. Утврђена
неправилност је отклоњена.
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1. Основни подаци о субјекту ревизије
Аутономна покрајина Војводинa (у даљем тексту АП Војводина) је
конституисана као јединица територијалне аутономије сходно Уставу Републике
Србије1, Закону о територијалној организацији2, Закону о утврђивању надлежности АП
Војводине3 и Статуту АП Војводине4.
Територијалну организацију Републике Србије, у складу са чланом 2. Закона о
територијалној организацији Републике Србије, чине општине, градови и град Београд
као територијалне јединице и аутономне покрајине као облик територијалне
аутономије.
У члану 182. Устава Републике Србије регулисано је да су аутономне покрајине
територијалне заједнице основане Уставом и у којима грађани остварују право на
покрајинску аутономију чија територија се одређује законом. АП Војводина је
аутономна територијална заједница Републике Србије у којој грађани остварују право
на покрајинску аутономију и неодвојиви је део Републике Србије. Надлежности АП
Војводине опредељене су садржином и границама покрајинске аутономије. У том
смислу АП Војводина има изворне надлежности у областима одређеним Уставом
Републике Србије које су ближе уређене Законом о утврђивању надлежности АП
Војводине и одредбама члана 25. и 27. Статута АП Војводине. Поред изворних
надлежности АП Војводини се законом поверава вршење послова из надлежности
државне управе, што доприноси децентрализацији државне власти.
Територија АП Војводине захвата северни део Републике Србије на површини
од 21.506 квадратних километара, што је приближно једна четвртина територије
Републике Србије. Територију АП Војводине чине територије следећих општина: Ада,
Алибунар, Апатин, Бач, Бачка Паланка, Бачка Топола, Бачки Петровац, Бечеј, Бела
Црква, Беочин, Врбас, Вршац, Жабаљ, Житиште, Инђија, Ириг, Кањижа, Ковачица,
Ковин, Кула, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Опово, Оџаци,
Пећинци, Пландиште, Рума, Сечањ, Сента, Србобран, Сремски Карловци, Стара
Пазова, Темерин, Тител, Чока и Шид и градови: Нови Сад, Зрењанин, Панчево,
Сомбор, Сремска Митровица, Суботица, Вршац и Кикинда.
Према последњем попису становништва из 2011. године, у АП Војводини живи
1.995.679 становника што представља 26% од укупног броја становника у Републици
Србији. АП Војводина има хетероген национални састав становништва који чине: Срби
– 67%, Мађари – 13%; Словаци – 3%; Хрвати – 2%; Роми- 2%; Румуни – 1%;
Црногорци – 1%; Русини – 1%. У Војводини живе и Украјинци, Буњевци, Немци,
Македонци, Албанци, Словенци, Бошњаци, Бугари, Власи, Горанци, Муслимани и
други. Поред тога што је изразито мултинационална средина, АП Војводину
карактерише и мултиконфесионална структура становништва.
1.1. Органи АП Војводине
АП Војводина има статус правног лица. Статутом АП Војводине дефинисани су
органи АП Војводине:
- Скупштина АП Војводине
- Покрајинска влада
- Покрајинска управа
- Покрајински заштитник грађана – омбудсман.
1

„Службени гласник РС“, број 98/06;
„Службени гласник РС“, број 129/07, 18/16, 47/18 и 9/20 - др. закон
„Службени гласник РС“, број 99/09, 67/12-одлука УС и 18/20 – др.закон
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Покрајинско правобранилаштво је орган који обавља послове правне заштите
имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине.
Скупштина АП Војводине
Скупштина АП Војводине је највиши орган у АП Војводини која врши нормативне и
друге функције у чијој надлежности је да: доноси и мења Статут; доноси покрајинске
скупштинске одлуке, резолуције, декларације, препоруке, закључке и друге акте; бира,
разрешава, усмерава и контролише рад Покрајинске владе; разматра редовне и
ванредне извештаје о раду Покрајинске владе; доноси програмске, развојне и планске
документе, у складу са законом и програмским, развојним и планским документима
Републике Србије; доноси буџет и завршни рачун; одлучује о задуживању АП
Војводине у складу са законом; расписује покрајински референдум; закључује
споразуме са одговарајућим територијалним заједницама других држава у складу са
законом; доноси покрајинску скупштинску одлуку о избору и престанку мандата и
положају посланика и покрајинску скупштинску одлуку о изборним јединицама;
покрајинском скупштинском одлуком уређује права, дужности и положај изабраних,
именованих, постављених и запослених лица у органима АП Војводине која нису
уређена законом; прописује прекршаје за повреде покрајинских прописа; бира и
разрешава председника и потпредседнике Скупштине, председника, потпредседнике и
чланове Покрајинске владе, председнике и чланове радних тела Скупштине,
генералног секретара Скупштине и друге функционере органа које она оснива; бира
покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, уређује његове надлежности и начин
њиховог остваривања покрајинском скупштинском одлуком; оснива фондове, односно
банку у циљу развоја АП Војводине; доноси акт о оснивању, надлежностима и уређењу
агенција, јавних предузећа и установа АП Војводине и уређује права, дужности и
положај запослених лица у њима која нису уређена законом; предлаже законе, друге
прописе и опште акте које доноси Народна скупштина Републике Србије; доноси
пословник о раду Скупштине; врши друге послове одређене законом и Статутом.
Скупштина АП Војводине има 120 посланика, који се бирају на непосредним
изборима, тајним гласањем. У 2020. години Скупштина АП Војводине је одржала осам
седница.
Покрајинска влада
Покрајинска влада је извршни орган АП Војводине. Рад Покрајинске владе усмерава
Скупштина. Покрајинска влада је одговорна Скупштини за свој рад. Покрајинском
скупштинском одлуком о Покрајинској влади5 уређује се састав, мандат, уређење,
надлежности и друга питања од значаја за рад Покрајинске владе. Питања у вези са
начином рада и одлучивања Покрајинске владе и њених радних тела, као и друга
питања од значаја за рад Покрајинске владе, ближе се уређују Пословником о раду
Покрајинске владе и другим актима Покрајинске владе. Покрајинска влада: извршава
покрајинске скупштинске одлуке и друге опште акте Скупштине; извршава законе ако
је за то овлашћена; доноси покрајинске уредбе и друге опште акте ради извршавања
закона и покрајинских скупштинских одлука, за које је овлашћена законом или
покрајинском скупштинском одлуком; образује стручне и друге службе за обављање
послова у свом делокругу, у складу са законом, Статутом и покрајинском
скупштинском одлуком; предлаже Скупштини буџет и завршни рачун; предлаже
Скупштини програмске, развојне и планске документе и предузима мере за њихово
спровођење; предлаже Скупштини покрајинске скупштинске одлуке и друге опште
акте; поставља и разрешава покрајинске функционере које не бира и разрешава
5

„Службени лист АПВ“ број 37/14
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Скупштина; усмерава и усклађује рад покрајинских органа управе и врши надзор над
њиховим радом; надзире рад привредних друштава и установа које врше јавна
овлашћења и друге послове у питањима од покрајинског значаја, а чији је оснивач АП
Војводина; управља и располаже јавном својином АП Војводине, у складу са законом,
о чему редовно извештава Скупштину; на захтев Скупштине, надлежног радног тела
или председника Скупштине даје мишљење о предлогу покрајинских скупштинских
одлука или другог општег акта који је Скупштини поднео други предлагач; ако
Скупштина не може да се састане доноси опште акте и предузима мере из надлежности
Скупштине у случају елементарних непогода и у другим ванредним ситуацијама, ради
отклањања тих ванредних ситуација, у складу са законом; предлаже Скупштини
закључивање споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава;
подноси редован годишњи извештај о раду Скупштини, а на њен захтев и ванредне
извештаје о раду; доноси пословник о раду Покрајинске владе; врши друге послове
утврђене законом, Статутом и покрајинском скупштинском одлуком.
Председник Покрајинске владе води и усклађује рад Покрајинске владе у складу са
смерницама Скупштине, представља Покрајинску владу, потписује акте које она
доноси, стара се о примени пословника о раду Покрајинске владе и врши друге
послове утврђене Статутом, покрајинском скупштинском одлуком и пословником о
раду Покрајинске владе.
Чланови Покрајинске владе су за свој рад и за стање у области из свог делокруга
одговорни Скупштини, Покрајинској влади и председнику Покрајинске владе. У 2020.
години Влада АП Војводине држала је 59 седница.
Органи покрајинска управе су самостални и послове из своје надлежности обављају у
складу са Уставом Републике Србије, законима, Статутом, покрајинским
скупштинским одлукама и другим одлукама Скупштине АП Војводине и Покрајинске
владе, а за свој рад одговорни су Покрајинској влади и Скупштини АП Војводине.
Послове покрајинске управе обављају покрајински секретаријати и покрајинске
посебне управне организације. Назив и делокруг рада покрајинских органа управе
одређује се покрајинском скупштинском одлуком. Покрајинским секретаријатом
руководи члан Покрајинске владе, а покрајинским посебним управним организацијама
директор кога поставља Покрајинска влада. Унутрашње уређење покрајинских органа
управе и других покрајинских организација и служби прописује Покрајинска влада.
Појединачни акти и радње покрајинских органа управе и организација којима су
поверена овлашћења, морају бити засновани на закону и покрајинској скупштинској
одлуци. Надзор над радом покрајинских органа управе обављају органи државне
управе и Покрајинска влада у складу са законом и Статутом. Против коначних
појединачних аката покрајинске управе којима се одлучује о праву, обавези или на
закону заснованом интересу обезбеђује се судска заштита, у складу са Уставом и
законом.
Покрајински заштитник грађана - омбудсман
Покрајински заштитник грађана - омбудсман је независан и самосталан орган АП
Војводине који штити права грађана и врши надзор над радом покрајинских органа
управе, јавних предузећа и установа које врше управна и јавна овлашћења, а чији је
оснивач АП Војводина, у вези са њиховим поступањем у извршавању одлука и других
правних аката АП Војводине. Омбудсман штити права грађана од повреда учињених
незаконитим, нецелисходним и неефикасним поступањем органа градске и општинске
управе у вршењу послова које им је АП Војводина поверила из своје изворне
надлежности. Омбудсмана бира и разрешава Скупштина двотрећинском већином
гласова од укупног броја посланика. Омбудсман има заменике чији се број, услови за
7

Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад за 2020. годину

избор, начин избора и надлежности уређују покрајинском скупштинском одлуком.
Омбудсман и његови заменици за свој рад одговорни су Скупштини. О омбудсману се
доноси покрајинска скупштинска одлука.
1.2. Корисници буџетских средстава АП Војводине
У складу са чланом 2. став 1. тачка 6. Закона о буџетском систему, корисници
буџетских средстава јесу директни и индиректни корисници буџетских средстава
Републике Србије, односно локалне власти.
Корисници средстава буџета АП Војводине одређени Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину су:
а) Директни корисници буџета АП Војводине (26 корисника) у 2020 години су:
Скупштина АП Војводине; Служба Скупштине АП Војводине; Покрајинска влада;
Секретаријат Покрајинске владе; Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство; Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу
и националне мањине- националне заједнице; Покрајински секретаријат за културу и
јавно информисање и односе с верским заједницама; Покрајински секретаријат за
здравство; Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и
равноправност полова; Покрајински секретаријат за финансије; Покрајински
секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Покрајински
секретаријат високо образовање и научноистраживачку делатност; Покрајински
секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај; Покрајински секретаријат за
спорт и омладину; Покрајински секретаријат за привреду и туризам; Управа за
капитална улагања АП Војводине; Управа за заједничке послове покрајинских органа;
Служба за реализацију програма развоја АП Војводине; Служба за управљање
људским ресурсима; Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП
Војводине; Дирекција за робне резерве АП Војводине; Управа за имовину АП
Војводине; Служба за буџетску инспекцију АП Војводине; Покрајински заштитник
грађана – омбудсман и Правобранилаштво АП Војводине.
б) Индиректни корисници буџета АП Војводине
Индиректни корисници буџетских средстава покрајинског буџета су установе које је
основала АП Војводина, над којима АП Војводина преко директних корисника
буџетских средстава врши законом утврђена права у погледу управљања и
финансирања.
У консолидовани рачун трезора АП Војводине, као индиректни корисници који
своје пословање обављају преко подрачуна, укључено је 20 корисника и то: Српско
народно позориште, Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин,
Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Музеј Војводине,
Спомен збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности – поклон збирка Рајка
Мамузића, Архив Војводине, Народно позориште – Narodno kazalište – „Nepszinhaz”
Суботица, Културни центар Војводине „Милош Црњански“ Нови Сад, Издавачки завод
„Форум“ - Кönyvkiadó Intézet”, Војвођански симфонијски оркестар, Педагошки завод
Војводине, Покрајински завод за спорт и медицину спорта, Покрајински завод за
социјалну заштиту, Покрајински завод за заштиту природе, Информативни центар за
пословну стандардизацију и сертификацију, Едукативни центар за обуку у
професионалним и радним вештинама, Центар за породични смештај и усвојење Нови
Сад и Центар за породични смештај и усвојење Суботица (основан 04. јуна 2019.
године).
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У складу са чланом 64. Закона о буџетском систему, у оквиру КРТ-а током 2020.
године функционисало је седам буџетских фондова и то: Буџетски фонд за развој
ловства Аутономне покрајине Војводине, Буџетски фонд за воде Аутономне покрајине
Војводине, Буџетски фонд за шуме Аутономне покрајине Војводине, Покрајински
буџетски фонд за заштиту животне средине, Буџетски фонд за спровођење мера
развојне политике Аутономне покрајине Војводине, Буџетски фонд за обнову културно
– историјског наслеђа и подстицања развоја Сремских Карловаца и Буџетски фонд за
пронаталитетну популациону политику Аутономне покрајине Војводине.
в) Остали корисници јавних средстава АП Војводине
Остали корисници јавних средстава који припадају јавном сектору, над којима АП
Војводина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или 50%
гласова у органу управљања, а који нису на дан 31.12.2020. године били укључени у
консолидовани рачуна трезора АП Војводине било је 25, а то су:
1)
Јавна предузећа: ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, ЈВП „Воде
Војводине” Нови Сад и ЈП „Војводинашуме” Петроварадин,
2)
Правна лица над којима АП Војводина има директну или индиректну контролу
над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органима управљања: Развојна
агенција Војводине доо Нови Сад, Покрајински фонд за развој пољопривреде Нови
Сад, Фонд „Европски послови“ АП Војводине Нови Сад, Фонд за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад, Институт за низијско шумарство
и животну средину Нови Сад, Канцеларија за инклузију Рома, Научни институт за
прехрамбене технологије Нови Сад, Покрајински социјално-економски савет Нови
Сад, Пословни инкубатор Нови Сад – Бизнис Инкубатор Нови Сад, Развојни фонд АП
Војводине доо Нови Сад, Туристичка организација Војводине Нови Сад, Установа –
Центар за привредно-технолошки развој Војводине – Баноштор, Завод за културу
Војвођанских Хрвата Суботица, Завод за културу Војвођанских Мађара Сента, Завод за
културу Војвођанских Румуна Зрењанин, Завод за културу Војвођанских Русина Нови
Сад, Завод за културу Војвођанских Словака Нови Сад, Завод за равноправност полова
Нови Сад, Гаранцијски фонд АП Војводине Нови Сад, Институт „Биосенс Нови Сад“,
Научно-технолошки парк Нови Сад доо Нови Сад и Фондација Покрајинског завода за
заштиту споменика културе, Петроварадин за управљање културним пределом Бача.
г) Консолидовани рачун трезора АП Војводине
Чланом 2. став 1. тачка 41. Закона о буџетском систему дефинисан је консолидовани
рачун трезора локалне власти као обједињени рачун динарских и девизних средстава
припадајућих корисника средстава буџета локалне власти и других корисника јавних
средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора локалне власти, а који се
отвара локалној власти и води у Управи за трезор.
На дан 31.12.2020. године у оквиру консолидованог рачуна трезора Аутономне
покрајине Војводине, поред рачуна извршења буџета, у функцији је било још 105
динарских подрачуна (22 подрачуна код директних буџетских корисника и 83
подрачуна код индиректних буџетских корисника).
Поред динарских подрачуна отворених у Управи за трезор, у оквиру консолидованог
рачуна трезора обједињују се и средства на 56 девизна подрачуна. На дан 31. децембра
2020. године, број девизних подрачуна у Управи за трезор је био 31, док је у НБС било
25 девизна рачуна који су укључени у КРТ-581, односно чије промене се евидентирају
и укључују у извештаје.
У члану 9. став 4. Закона о буџетском систему, утврђена је обавеза отварања посебних
наменских подрачуна, који се укључују у консолидовани рачун трезора, за средства из
буџета која се преносе корисницима јавних средстава који нису укључени у КРТ.
9
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Укупан број буџетских корисника буџета Аутономне покрајине Војводине који своје
пословање обављају у оквиру консолидованог рачуна трезора, на дан 31.12.2020.
године био је 53 (педесет три):
- 26 директних буџетских корисника и
- 27 индиректних буџетских корисника.
Власнички рачуни хартија од вредности (ХОВ)
Путем својих органа, Аутономна покрајина Војводина је у претходном периоду стекла
дугорочне хартије од вредности – акције, које се у складу с прописима који регулишу
тржиште хартија од вредности, воде на власничким рачунима хартија од вредности у
Централном регистру, клирингу и депоу хартија од вредности, Београд. Власнички
рачуни се воде на два матична броја, Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе.
Администрирање рачуна, као и куповина и продаја хартија од вредности, обављају се
посредством овлашћене банке, на основу уговора. АП Војводина поседује уговоре за
обављање наведених послова са Војвођанском банком ад Нови Сад и Халк банком ад
Чачак.
1.3. Прописи за приказивање финансијских извештаја
Поступак припреме, састављања и подношења Завршног рачуна буџета АП Војводине
за 2020. годину вршен је у складу са следећим нормативним актима:
1) Законом о буџетском систему6 којим се уређује планирање, припрема, доношење и
извршење буџета Републике Србије, буџета аутономних покрајина и јединица локалне
самоуправе; буџетско рачуноводство и извештавање, финансијско управљање,
контрола и ревизија корисника јавних средстава и буџета Републике Србије, буџета
локалне власти, надлежност и организација трезора; друга питања од значаја за
функционисање буџетског система, фискални принципи, правила и процедуре, врсте и
припадности јавних прихода и примања, јавних расхода и издатака;
2) Законом о буџету Републике за 2020. годину7 у којим су утврђена средства која
припадају буџету АП Војводине за 2020. годину; трансфери из републичког буџета
(трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују надлежности
АП Војводине; наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у
образовању на територији АП Војводине; наменски и ненаменски трансфери
јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, у складу са Законом о
финансирању локалне самоуправе) и наменски капитални трансфери за пројекте које
утврди Влада; Средства за плате за запослене у образовању на територији АП
Војводине исплаћују се у висини и по динамици коју утврђује Влада.
3) Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину8;
4) Уредбом о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике
Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2 9;
5) Законом о јавном дугу10 којим се уређују услови, начин и поступак задуживања
Републике Србије, јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, давање
гаранција Републике, начин и поступак управљања јавним дугом и вођење евиденције
о јавном дугу;

6
„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закони и
103/15,103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 49/20;
7
„Службени гласник РС“, број 84/19;
8
„Службени гласник РС“, број 135/20;
9
„Службени гласник РС“, број 60/20;
10
„Службени гласник РС“, број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20;
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6) Уредбом о буџетском рачуноводству11 којим се регулишу услови и начин вођења
пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских
извештаја, као и систем главне књиге трезора;
7) Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину12
којом су процењени приходи и примања и утврђени расходи и издаци буџета АП
Војводине за 2020. годину, утврђен распоред пренетих средстава из ранијих година на
расходе и издатке; утврђена висина буџетског суфицита и укупног фискалног суфицита
и његово коришћење; уређен начин преузимања обавеза, коришћења и извршења
средстава распоређених овом одлуком и права и обавезе корисника буџетских
средстава;
8) Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски
систем13 којим је уређен садржај конта у контном плану, који је сачињен у складу са
међународном ГФС методологијом (Статистика државних финансија);
9) Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
корисника буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања и
буџетских фондова14 којим је уређен начин припреме, састављања и подношења
завршних рачуна корисника буџетских средстава и садржина образаца за завршни
рачун;
10) Упутством о организацији и рачуноводственом обухватању пописа имовине и
обавеза буџетских корисника укључених у консолидовани рачун трезора АП
Војводине и средстава јавне својине АП Војводине дате на коришћење другим правним
лицима15 којим су прописани начин и рокови вршења пописа имовине и обавеза и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем које се утврђује пописом;
11) Упутством о организацији и рачуноводственом обухватању пописа имовине и
обавеза буџетских корисника укључених у консолидовани рачун трезора АП
Војводине и средстава јавне својине АП Војводине дате на коришћење другим правним
лицима16;
12) Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са
стопама амортизације којим је прописана номенклатура нематеријалних улагања и
основних средстава са годишњим стопама амортизације17;
13) Правилником о списку корисника јавних средстава18 којом су обухваћени
корисници буџета за буџетску 2020. годину;
14) Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о
условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора
код Управе за трезор19;
15) Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава
корисника буџетских средстава на рачун извршења буџета АП Војводине20, којим је
ближе уређен начин и поступак враћања неутрошених средстава која су, у складу са
актом о буџету АП Војводине, пренета директним и индиректним корисницима
буџетских средстава АП Војводине до истека фискалне године;

11

„Службени гласник РС“, број 125/03, 12/06 и 27/20;
„Службени лист АПВ“ број 54/19, 12/20, 19/20, и 22/20;
13
„Службени гласник РС“, број 16/16, 49/16, 107/16, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19 и 84/19, 151/19 и19/21;
14
„Службени гласник РС“, број 18/15,104/18, 151/20 и 8/21;
15
„Службени лист АПВ“, број 49/13, 51/14 , 3/15 и 48/15
16
„Службени лист АПВ“ број 49/14, 51/14, 3/15 и 48/15;
17
„Службени лист СРЈ“ број17/97 и 24/00;
18
„Службени гласник РС“, број 160/20;
19
„Службени гласник РС“, број 99/18 и 40/19;
20
„Службени лист АПВ“ број 40/12;
12
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16) Покрајинском уредбом о задужењу АП Војводине (прихватању обавезе отплате
дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије21;
17) Покрајинском уредбом о давању Фонду за развој Републике Србије овлашћења
директног задужења за наплату са рачуна извршења буџета АП Војводине као средства
обезбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије
Републике Србије22;
18) Правилником о организацији и рачуноводственом обухватању главне књиге
трезора АП Војводине и помоћних књига и евиденција23 и
19) Рачуноводственим политикама.
2. Налази у поступку ревизије
2.1. Интерна финансијска контрола
Законом о буџетском систему24, између осталог, уређен је систем интерних
финансијских контрола у јавном сектору (чл. 80-83. Закона). Интерна финансијска
контрола у јавном сектору (општи ниво државе и нефинансијска предузећа под
контролом државе -јавна предузећа- која се примарно баве комерцијалним
активностима) обухвата: (А) финансијско управљање и контролу код корисника јавних
средстава; (Б) интерну ревизију код корисника јавних средстава и (В) хармонизацију и
координацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије коју обавља
Министарство финансија - Централна јединица за хармонизацију. У циљу ближег
уређивања, на основу овлашћења из члана 81. став 6. Закона о буџетском систему,
министар надлежан за послове финансија донео је Правилник о заједничким
критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање и извештавање о
систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору25. Такође, у циљу
ближег уређивања интерне ревизије као елемента интерних финансијских контрола у
јавном сектору, на основу овлашћења из члана 82. став 11. Закона о буџетском
систему, министар надлежан за послове финансија донео је Правилник о заједничким
критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за
поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору26.
Ревизија система интерне финансијске контроле, односно финансијског управљања и
контроле и интерне ревизије као његових два од три елемента која су предмет ове
ревизије, имајући у виду велики број припадајућих корисника буџетских средстава
који су укључени у консолидовани рачун трезора АП Војводине, вршена је код
директних корисника средстава буџета АП Војводине.
Анализа система финансијског управљања и контроле, поред анализе донетих прописа,
интерних аката и писаних процедура које су учињене доступним у поступку ревизије
од неколико директних буџетских корисника, вршена је увидом у извештаје о
адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле за 2020.
годину који су достављени министру надлежном за послове финансија. Прикупљање
релевантних чињеница у вези са интерним финансијским контролама, у поступку
ревизије, вршено је и методом давања одговора на упитник ревизора. Имајући у виду
наведено, постоји могућност да евентуалне грешке и неконзистентности у вези са
21

„Службени лист АПВ“ број 19/10, 6/11, 19/11 и 19/13;
„Службени лист АПВ“ број 20/10 и 1/12;
23
„Службени лист АПВ“ број 47/14 и 41/19;
24
„ Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закони и
103/15,103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19;
25
„Службени гласник РС“, број 99/11, 106/13 и 89/19;
26
„Службени гласник РС“, број 99/11 и 106/13
22
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функционисањем система интерне финансијске контроле остану у потпуности не
сагледане у поступку ревизије у делу финансијског управљања и контроле.
У поступку ревизије, извештаје о адекватности и функционисању система
финансијског управљања и контроле за 2020. годину доставили су сви директни
корисници буџета АП Војводине.
Одговоре на упитник ревизора у вези са интерним финансијским контролама
доставили су сви директни корисници буџета АП Војводине.
2.1.1. Финансијско управљање и контрола
Финансијско управљање и контрола јесте систем политика, процедура и активности
које успоставља, одржава и редовно ажурира руководилац корисника јавних средстава
којим се управљајући ризицима обезбеђује уверавање у разумној мери да ће се циљеви
корисника јавних средстава остварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан
начин кроз: пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
потпуност, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја; добро
финансијско управљање и заштиту средстава и података (информација).
За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и
контроле одговорни су руководиоци корисника јавних средстава. У том смислу, код
директних корисника средстава буџета АП Војводине за систем финансијског
управљања и контроле одговорни су њихови руководиоци. Руководилац директног
корисника средстава буџета АП Војводине извештава министра финансија о
адекватности и функционисању успостављеног система финансијског управљања и
контроле до 31. марта текуће године за претходну годину подношењем одговора на
упитник који припрема Централна јединица за хармонизацију.
Осим руководства, у осигуравању постојања и функционисања интерне контроле своју
значајну улогу имају и сви запослени код корисника јавних средстава.
На основу ревизије утврђено је да су руководиоци директних корисника средстава
буџета АП Војводине известили министра надлежног за послове финансија о
адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле за 2020.
годину подношењем одговора на упитник који припрема Централна јединица за
хармонизацију.
Систем финансијског управљања и контроле обухвата: контролно окружење;
управљање ризицима; контролне активности; информисање и комуникацију и праћење
и процену система.
а) Контролно окружење
Адекватно и позитивно контролно окружење представља основу за све друге
компоненте финансијске интерне контроле. Контролно окружење обухвата: лични и
професионални интегритет и етичке вредности руководства и свих запослених;
руковођење и начин управљања - филозофију и стил рада руководства; организациону
структуру, успостављање поделе одговорности и овлашћења, хијерархију и јасна
правила, обавезе и права и нивое извештавања; управљање људским ресурсима и
компетентност запослених.
У вези са личним и професионалним интегритетом и етичким вредностима
руководства и свих запослених, као фактору контролног окружења, истичемо да је
донета Одлука о кодексу понашања у покрајинским органима27 као скуп правила којих
се при обављању послова из свог делокруга морају придржавати запослени,
постављена и изабрана лица у Служби Скупштине АП Војводине, Секретаријату Владе
27

„Службени лист АПВ“, број 9/13;

13

Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад за 2020. годину

АП Војводине, органима покрајинске управе, службама и управама које оснива Влада
АП Војводине и другим организационим облицима које преко својих органа оснива АП
Војводина ако другим прописом није другачије одређено.
У погледу организационе структуре, потребно је истаћи да је одредбом члана 183. став
1. Устава Републике Србије прописано да аутономне покрајине, у складу са Уставом и
својим статутом, уређују надлежност, избор, организацију и рад органа и служби које
оснивају. На тај начин, питање надлежности, избора, организације и рада органа и
служби јесте питање изворне надлежности аутономних покрајина. У складу са
Статутом АП Војводине28, органи АП Војводине јесу: Скупштина АП Војводине;
Покрајинска влада; Покрајинска управа и Покрајински заштитник грађана-омбудсман.
Скупштина АП Војводине је највиши орган АП Војводине који врши нормативне и
друге функције, у складу са Уставом Републике Србије, законом и Статутом АП
Војводине. Покрајинска влада је извршни орган АП Војводине чији рад усмерава
Скупштина АП Војводине којој и одговара за свој рад. Покрајинска управа је
самостална и послове из своје надлежности обавља у складу са Уставом Републике
Србије, законом, Статутом АП Војводине и покрајинском скупштинском одлуком и за
свој рад одговорна је Покрајинској влади и Скупштини АП Војводине.
Поред Статута АП Војводине, положај ових органa уређен је и покрајинским
скупштинским одлукама. Питања у вези са организацијом и начином рада Скупштине
АП Војводине и њених радних тела, поступцима за доношење аката и другим
поступцима, као и друга питања ближе се уређују Пословником о раду Скупштине АП
Војводине. Питања у вези са начином рада и одлучивања Покрајинске владе и њених
радних тела, као и друга питања од значаја за рад Покрајинске владе ближе се уређују
Пословником о раду Покрајинске владе. Покрајинском скупштинском одлуком о
покрајинској управи29 прописано је да су покрајински органи управе покрајински
секретаријати и покрајинске посебне управне организације које се образују за
обављање стручних и с њима повезаних извршних послова као заводи и дирекције и
могу се прописом одредити и другачији називи. У буџетском смислу, органи АП
Војводине јесу директни корисници средстава буџета АП Војводине.
Код свих директних корисника средстава буџета АП Војводине донети су интерни акти
о унутрашњем уређењу са дефинисаним основним и ужим организационим деловима и
радним местима, описом послова и посебни услови за њихово обављање у погледу
школске спреме и радног искуства, чијим испуњењем се стварају предуслови
компетентности запослених.
Без обзира на то што доношење правилника и других прописа од органа покрајинске
управе није непосредан фактор контролног окружења као елемента финансијског
управљања и контроле, правилници и прописи донети од органа покрајинске управе
непосредно се рефлектују на контролно окружење, односно успостављање поделе
одговорности и овлашћења, хијерархију и јасна правила, обавезе и права функционера
и запослених у покрајинским секретаријатима као органима покрајинске управе, као и
на услове за доделу јавних средстава из покрајинског буџета. У одредбама чл. 15. и 16.
став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи прописано је да ради
извршавања закона, других прописа и општих аката Републике Србије, прописа
Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе органи покрајинске управе доносе
управне прописе и решења кад су за то овлашћени тим актима и да се правилником

28
29

„Службени лист АПВ“, број 20/14;
„Службени лист АПВ“, број 37/14 и 54/14- др. одлука, 37/16, 29/17 и 24/19;
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разрађују поједине одредбе покрајинских скупштинских одлука и других општих аката
Скупштине АП Војводине, покрајинских уредби и одлука Покрајинске владе.
б) Управљање ризицима
Управљање ризицима подразумева идентификовање потенцијалних пословних догађаја
и ситуација које могу угрозити постављене циљеве корисника јавних средстава који
проистичу из делокруга корисника јавних средстава. Задатак управљања ризицима је
да руководиоцу пружи разумно уверавање да ће циљеви корисника јавних средстава
детерминисани делокругом бити остварени. Руководилац корисника јавних средстава
обавезан је да усвоји стратегију управљања ризиком која се ажурира сваке три године,
као и у случају да се контролно окружење значајније измени. Контроле које служе за
свођење ризика на прихватљив ниво морају бити анализиране и ажуриране најмање
једном годишње.
Зa успешно управљање ризиком од непосредног значаја је документовање пословних
процеса (успостављање листе и описа - мапи пословних процеса) као низа активности
усмерених у правцу остваривања пословних циљева корисника јавних средстава
опредељени делокругом (мисијом) корисника јавних средстава. Без документовања
(мапи пословних процеса) код корисника јавних средстава не постоји могућност
утврђивања ризика који прете пословним процесима, а тиме нити могућност
управљања ризицима. Руководилац корисника јавних средстава, између осталог,
одговоран је и за документовање свих трансакција и послова и обезбеђење ревизорског
трага унутар корисника јавних средстава.
в) Контролне активности
Контрола (контролне активности) обухватају писане политике и процедуре и њихову
примену, успостављене да пруже разумно уверавање да су ризици за постизање циљева
ограничени на прихватљив ниво дефинисан у процедурама за управљање ризиком.
Стање контролних активности сагледавано је увидом у извештаје директних буџетских
корисника о адекватностима и функционисању система финансијског управљања и
контроле за 2019. годину. Осим тога, процедуре у вези са потпуним, исправним,
тачним и благовременим књижењем свих трансакција сагледаване су и увидом у
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава корисника
буџетских средстава АП Војводине на рачун извршења буџета АП Војводине30;
Правилник о начину коришћења и управљања средствима консолидованог рачуна
трезора АП Војводине; Упутство о раду трезора АП Војводине31; Правилник о
организацији и рачуноводственом обухватању главне књиге трезора АП Војводине и
помоћних књига и евиденција32 и Рачуноводствене политике од 10. марта 2014. године.
г) Информисање и комуникације
Обухват информисања и комуникације као елемента система финансијског управљања
и контроле уређен је одредбама члана 9. Правилника о заједничким критеријумима и
стандардима за успостављање и функционисање и извештавање о систему
финансијског управљања и контроле у јавном сектору. Кроз овај елемент система
финансијског управљања и контроле, корисници јавних средстава треба да у оквиру
своје организације омогуће прикупљање и размену информација потребних за
управљање, спровођење и надзор над послом. Процедуре за пренос информација и
комуникацију између запослених и запослених са највишим нивоима руководства
(радни и хитни састанци, извештаји радних група, информације запослених о
неправилностима и сл.) морају бити утврђене и безбедне.
30

„Службени лист АПВ“, број 40/12;
„Службени лист АПВ“, број 18/02, 4/03, 16/03, 25/04 и 50/19;
32
„Службени лист АПВ“, број 47/14 и 41/19;
31
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У ширем контексту, код информисања и комуникације као елемента система
финансијског управљања и контроле посматран је и рачуноводствени систем
директних корисника средстава буџета АП Војводине путем кога се врши
евидентирање трансакција, контролисање пословања, заштита имовине и припрема
финансијских извештаја којим се врши информисање и комуникација са јавношћу и
пореским обвезницима. Рачуноводствени систем код корисника буџетских средстава
чине запослени, предвиђени поступци, технички уређаји и успостављене евиденције за
стварање рачуноводствених информација намењених доносиоцима одлука,
корисницима услуга и укупној јавности и са својим елементима представља основну
претпоставку за ефикасно функционисање система рачуноводственог информисања.
Све релевантне информације о битним интерним и екстерним догађајима и
активностима, у финансијском и нефинансијском облику треба идентификовати,
прикупити, обрадити и на одговарајући начин саопштити.
Одредбама члана 16. став 9. Уредбе о буџетском рачуноводству33, утврђена је обавеза
корисника буџетских средстава да интерним општим актом дефинишу организацију
рачуноводственог система, интерне рачуноводствене контролне поступке, лица која су
одговорна за законитост, исправност и састављање исправе о пословној промени и
другом догађају, кретање рачуноводствених исправа као и рокове за њихово
достављање. У поступку ревизије система финансијског управљања и контроле
сагледали смо карактеристике рачуноводственог система увидом у општа и интерна
акта и то: Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава
корисника буџетских средстава АП Војводине на рачун извршења буџета АП
Војводине Правилник о начину коришћења и управљања средствима консолидованог
рачуна трезора АП Војводине; Упутство о раду трезора АП Војводине; Правилник о
организацији и рачуноводственом обухватању главне књиге трезора АП Војводине и
помоћних књига и евиденција, Рачуноводствене и правилнике о буџетском
рачуноводству директних корисника буџетских средстава. Осим тога, прикупљање
релевантних чињеница у вези са рачуноводственим системом вршено је и методом
давања одговора на упитник ревизора.
д) Праћење и процена система
Праћење и процена система обухвата увођење система за надгледање финансијског
управљања и контроле проценом адекватности и његовог функционисања и изводи се
на текућим увидом, самопроцењивањем и интерном ревизијом. Сврха праћења је
утврђивање да ли су интерне контроле адекватно успостављене, извршене и да ли су
ефективне. Интерне контроле су адекватно успостављене и правилно извршене
уколико свих пет елемената интерне контроле (контролно окружење, управљање
ризицима, контролне активности, информације и комуникације, и праћење и процене
система) постоје и функционишу како је и осмишљено од руководства корисника
јавних средстава. Мониторинг процењује дизајн и функционисање система интерне
контроле користећи разне изворе информација као што су: извештаји интерних
ревизора, извештаји екстерних ревизора, извештаји контролних и регулаторних тела,
повратне информације запослених који обављају оперативне послове и друго.
2.1.2. Интерна ревизија
Чланом 82. Закона о буџетском систему прописана је обавеза руководиоца корисника
јавних средстава да успостави и обезбеди услове за адекватно функционисање интерне
ревизије.

33

„Службени гласник РС“, број 125/03, 12/06 и 27/20;
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Влада АП Војводине донела је Одлуку о оснивању Службе за интерну ревизију
корисника буџетских средстава АП Војводине34 као организационо и функционално
независне службе. Субјекти ревизије у пословима интерне ревизије коју врши Служба
за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине јесу корисници
буџетских средстава АП Војводине у смислу прописа који уређују буџетски систем.
Председник Покрајинске владе дао je сагласност на Повељу интерне ревизије
корисника средстава буџета АП Војводине, Стратешки план Службе интерне ревизије
корисника средстава буџета АП Војводине за период 2020.- 2021. године и Годишњи
план Службе за интерну ревизију корисника средстава буџета АП Војводине за 2020.
годину. Директор Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП
Војводине донео je Етички кодекс Службе интерне ревизије корисника средстава
буџета АП Војводине, као и Правилник о финансијском управљању и контроли.
У 2020. години Служба за интерну ревизију средстава буџета АП Војводине је
извршила ревизије следећих буџетских корисника: Покрајински секретаријат за
социјалну политику, демографију и равноправност полова; Покрајински секретаријат
за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу; Покрајински
секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Покрајински секретаријат за
енергетику, грађевинарство и саобраћај; Управа за капитална улагања АП Војводине;
Служба за буџетску инспекцију АП Војводине; Српско Народно позориште; Архив
Војводине; Музеј Војводине; Народно позориште – Narodno kazalište – „Nepszinhaz”
Суботица; Покрајински завод за заштиту природе; Покрајински завод за заштиту
споменика културе Петроварадин.
2.2. Завршни рачун
Завршни рачун буџета садржи:
1)
Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, који садржи годишњи
извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне
равноправности, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима;
2)
Извештај екстерне ревизије.
Предлог одлуке о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2020. годину је сачињен у
прописаном року и на прописаним обрасцима, у складу са чланом 78. и 79. Закона о
буџетском систему и у складу са чланом 3. Правилника о начину припреме,
састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава,
корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских
фондова35, на прописаним обрасцима:
1) Биланс стања - Образац 1;
2) Биланс прихода и расхода - Образац 2;
3) Извештај о капиталним издацима и примањима - Образац 3;
4) Извештај о новчаним токовима - Образац 4;
5) Извештај о извршењу буџета - Образац 5.
Финансијски извештаји, садрже и извештаје који се достављају у писаној форми, а за
које се не прописују обрасци, и то:
1) образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
2) извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
3) извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;

34
35

„Службени лист АПВ“, број 25/12
„Службени гласник РС“, број 18/15, 104/18, 151/20 и 8/21
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4) извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту
новца и капитала и извршеним отплатама дугова;
5) извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима,
пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета
Републике Србије.
У складу са чланом 79. Закона о буџетском систему Предлог одлуке о завршном
рачуну АП Војводине за 2020. годину садржи годишњи финансијски извештај о
извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку програма, укључујући и
учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним напоменама, објашњењима
и образложењима.
Табела бр. 1: Годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Шифра
Шифра
План на дан
Назив програма
програма
ПА/ПЈ *
31.12.2020.
2
Уређење и надзор у области
пољопривреде
Укупно за програм 0101

3
1011001

Заштита, уређење, коришћење и
управљање пољопривредним земљиштем
Заштита, уређење, коришћење и
управљање пољопривредним земљиштем
Заштита, уређење, коришћење и
управљање пољопривредним земљиштем
Заштита, уређење, коришћење и
управљање пољопривредним земљиштем
Заштита, уређење, коришћење и
управљање пољопривредним земљиштем
Укупно за програм 0102
Подстицаји у пољопривреди и руралном
развоју
Подстицаји у пољопривреди и руралном
развоју
Укупно за програм 0103

106

Развој шумарства и ловства

106

Развој шумарства и ловства

1
101

102
102
102
102
102

103
103

у хиљадама динара
Извршење

Проценат
извршења

5
178.542

6
162.854

178.542

162.854

91

1021001

219.096

217.380

99

1021002

547.478

467.499

85

1021003

592.800

586.456

98

1024004

14.015

9.463

67

1025005

600.000

251.914

42

1.973.388

1.532.712

78

1031001

297.667

287.523

97

1031002

42.000

42.000

100

339.667

329.523

97

1061001

135.360

93.437

69

1061002

30.108

27.141

90

165.469

120.578

73

Укупно за програм 0106

7
91

201

Развој науке и технологије

2011001

39.129

31.063

79

201

Развој науке и технологије

2011005

21.000

20.890

99

201

Развој науке и технологије

2011006

3.000

2.236

74

201

Развој науке и технологије

2011007

31.500

31.500

100

201
201

Развој науке и технологије
Развој науке и технологије

2011008
2011012

40.835
80.430

40.835
74.164

100
92

201

Развој науке и технологије

2011013

0

0

0
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201

Развој науке и технологије

2011014

Укупно за програм 0201
301

22.000

22.000

100

237.894

222.687

94

Координација и спровођење политике у
области спољних послова
Координација и спровођење политике у
области спољних послова
Координација и спровођење политике у
области спољних послова
Координација и спровођење политике у
области спољних послова

3011001

9.503

5.522

58

3014009

19.854

13.651

69

3014011

23.929

3.998

17

3018006

7.977

5.177

65

Координација и спровођење политике у
области спољних послова
Укупно за програм 0301

3018008

11.191

10.755

96

72.455

39.103

54

401

Интегрално управљање водама

4011001

435.336

364.760

84

401

Интегрално управљање водама

4011002

77.127

62.558

81

401

Интегрално управљање водама

4011003

3.700.000

3.174.902

86

401

Интегрално управљање водама

4015004

69.980

60.126

86

401

Интегрално управљање водама

4015006

47.590

2.898

6

4.330.034

3.665.245

85

301
301
301
301

Укупно за програм 0401
404

Управљање заштитом животне средине

4041001

82.065

79.028

96

404

Управљање заштитом животне средине

4041002

1.400

1.363

97

404

Управљање заштитом животне средине

4041003

66.340

62.656

94

404

Управљање заштитом животне средине

4041004

366.230

366.223

100

404

Управљање заштитом животне средине

4045005

4.825

6

404

Управљање заштитом животне средине

4047007

4.820

505

10

525.680

509.781

97

Укупно за програм 0404
405

Заштита природе

4051001

6.000

5.115

85

405
405
405

Заштита природе
Заштита природе
Заштита природе

4051002
4051003
4051004

2.623
98.840
692

0
84.163
125

0
85
18

405

Заштита природе

4054005

10.647

0

0

405

Заштита природе

4054006

3.878

0

0

405

Заштита природе

4054008

7.517

845

11

405

Заштита природе

4054009

797

0

0

405

Заштита природе

4054010

10.475

1

0

405

Заштита природе

4054011

7.609

2.694

35

405

Заштита природе

4054012

5.892

3.536

60

405

Заштита природе

4054015

2.085

765

37

157.055

97.243

62

0

0

0

0

5011001

66.872

60.221

90

5011011

12.000

6.709

56

Укупно за програм 0405
406

Интегрисано управљање отпадом,
хемикалијама и биоцидним производима

4061001

Укупно за програм 0406
501
501

Планирање и спровођење енергетске
политике
Планирање и спровођење енергетске
политике
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501

Планирање и спровођење енергетске
политике
Планирање и спровођење енергетске
политике
Планирање и спровођење енергетске
политике
Укупно за програм 0501

5011015

3.000

3.000

100

5014016

35.000

34.596

100

5014017

0

0

116.872

104.526

89

502

Енергетска ефикасност

5024001

68.437

68.050

99

502

Енергетска ефикасност

5024005

500

0

0

502

Енергетска ефикасност

5024007

0

0

Енергетска ефикасност

5024008

501
501

502

Укупно за програм 0502

0

0

68.937

68.050

99

503

Управљање минералним ресурсима

5034002

500

348

70

503

Управљање минералним ресурсима

5034010

950

600

63

503

Управљање минералним ресурсима

5034013

400

0

0

1.850

948

51
100

Укупно за програм 0503
601

Подршка приступању Србије ЕУ

6011001

2.214

2.214

601

Подршка приступању Србије ЕУ

6011002

0

0

601

Подршка приступању Србије ЕУ

6011003

126.275

126.275

100

128.489

128.489

100

0

0

0

0

Укупно за програм 0601
602

Подршка ефективном коришћењу
Инструмената за претприступну помоћ
ЕУ и развојне помоћи
Укупно за програм 0602

6024001

Евиденција, управљање и располагање
јавном својином
Евиденција, управљање и располагање
јавном својином
Укупно за програм 0605

6051001

16.957

15.164

89

6051002

33.227

30.020

90

50.185

45.184

90

606

Подршка раду органа јавне управе

6061003

21.000

17.251

82

606

Подршка раду органа јавне управе

6061009

4.145

3.972

96

606
606

Подршка раду органа јавне управе
Подршка раду органа јавне управе

6061011
6061004

230.000
311.940

125.569
296.046

55
95

606

Подршка раду органа јавне управе

6061005

417.164

335.921

81

606

Подршка раду органа јавне управе

6065012

21.184

20.734

98

606

Подршка раду органа јавне управе

6065013

6.500

6.499

100

606
606

Подршка раду органа јавне управе
Подршка раду органа јавне управе

6065015
6061001

36.278
16.674

36.174
13.002

100
78

606

Подршка раду органа јавне управе

6061002

1.038

0

0

606

Подршка раду органа јавне управе

6061010

28.610

26.366

92

1.094.533

881.535

80

605
605

Укупно за програм 0606
607

Систем јавне управе

6071001

5.337

3.394

64

607

Систем јавне управе

6071004

123.273

116.549

95

128.610

119.943

93

Укупно за програм 0607
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608
608

Систем локалне самоуправе
Систем локалне самоуправе

6081001
6081002

8.925.945
0

8.780.290
0

98

608

Систем локалне самоуправе

6081003

208.892

208.800

100

608

Систем локалне самоуправе

6081007

71.371

65.011

91

608

Систем локалне самоуправе
Укупно за програм 0608

6085008

0
9.206.208

0
9.054.101

98

Информационе технологије и електронска
управа
Информационе технологије и електронска
управа
Укупно за програм 0614

6141001

105.611

92.933

88

6145003

14.795

14.795

100

120.407

107.729

89

701
701

Уређење и надзор у области саобраћаја
Уређење и надзор у области саобраћаја

7011002
7011003

23.756
65.383

20.000
63.676

84
97

701

Уређење и надзор у области саобраћаја

7011007

750

0

0

701

Уређење и надзор у области саобраћаја

7014005

149.125

118.083

79

701

Уређење и надзор у области саобраћаја

7014012

0

0

7031001

239.014
6.000

201.760
5.184

84
86

6.000

5.184

86

614
614

703

802

Укупно за програм 0701
Телекомуникације и информационо
друштво
Укупно за програм 0703

8021001

9.000

9.000

100

8031001

9.000
0

9.000
0

100

803

Уређење система рада и радно-правних
односа
Укупно за програм 0802
Активна политика запошљавања

803

Активна политика запошљавања

8031002

52.161

42.688

82

803

Активна политика запошљавања

8035003

8.501

2.171

25

902

Укупно за програм 0803
Социјална заштита

9021014

60.662
118.456

44.859
118.016

74
100

902

Социјална заштита

9021015

7.000

7.000

100

902

Социјална заштита

9021016

16.591

16.591

100

902

Социјална заштита

9021017

66.505

66.505

100

902

Социјална заштита

9021019

29.068

24.755

85

902

Социјална заштита

9021020

59.051

43.883

74

902
902

Социјална заштита
Социјална заштита

9021027
9024040

31.717
830

29.396
685

93
83

902

Социјална заштита

9024041

3.100

3.099

100

902

9024042

903
903

Социјална заштита
Укупно за програм 0902
Породично-правна заштита грађана
Породично-правна заштита грађана

9031006
9031007

1.977
334.297
4.000
51.576

687
310.618
4.000
45.371

35
100
100
88

903

Породично-правна заштита грађана

9031008

300.541

295.366

98

356.117

344.736

97

Укупно за програм 0903
904

Борачко-инвалидска заштита

9041004

7.000

6.992

100

904

Борачко-инвалидска заштита

9041005

9.423

8.501

90

10011003

16.423
29.700

15.492
27.300

94
92

10011004

61.600

61.492

99

1001
1001

Укупно за програм 0904
Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода
Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода
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1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001

1101
1101
1101
1101
1101

1201
1201
1201
1201

1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202

Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода
Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода
Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода
Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода
Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода
Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода
Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода
Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода
Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода
Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода
Укупно за програм 1001

10011005

11.110

10.739

97

10011006

16.230

14.907

92

10014022

39.198

22.492

57

10011001

8.600

8.524

99

10011014

4.931

4.800

97

10011015

63.000

63.000

100

10011016

23.760

22.534

95

10011017

4.600

3.840

83

10011002

45.391

38.302

84

10011021

95

0

0

308.215

277.930

90

Уређење и надзор у области планирања и
изградње
Уређење и надзор у области планирања и
изградње
Уређење и надзор у области планирања и
изградње
Уређење и надзор у области планирања и
изградње
Уређење и надзор у области планирања и
изградње
Укупно за програм 1101
Уређење и развој система у области
културе и информисања
Уређење и развој система у области
културе и информисања
Уређење и развој система у области
културе и информисања
Уређење и развој система у области
културе и информисања
Укупно за програм 1201

11011002

29.739

27.574

93

11011003

74.600

74.323

99

11011004

0

0

11011005

32.829

30.014

91

11015007

14.500

13.609

94

12011001

151.667
76.065

145.521
68.860

96
90

12011002

18.218

14.735

81

12011003

3.750

3.750

100

12011004

6.058

5.497

91

104.092

92.842

89

Унапређење система заштите културног
наслеђа
Унапређење система заштите културног
наслеђа
Унапређење система заштите културног
наслеђа
Унапређење система заштите културног
наслеђа
Унапређење система заштите културног
наслеђа
Унапређење система заштите културног
наслеђа
Унапређење система заштите културног
наслеђа
Унапређење система заштите културног
наслеђа
Унапређење система заштите културног
наслеђа
Унапређење система заштите културног
наслеђа

12021001

24.201

24.195

99

12021002

4.220

4.036

96

12021003

6.280

6.280

100

12021004

7.500

7.500

100

12021005

1.443

1.435

99

12021006

7.135

7.135

100

12021008

663.063

553.586

83

12021025

60.000

59.403

99

12024023

4.888

4.741

97

12024027

58.000

57.849

99
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1202

Унапређење система заштите културног
наслеђа
Унапређење система заштите културног
наслеђа
Унапређење система заштите културног
наслеђа
Укупно за програм 1202

12024028

6.934

0

0

12025020

13.419

0

0

12031006

0

0

857.083

726.161

85

Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Укупно за програм 1203

12031001

6.100

6.100

100

12031002

27.000

27.000

100

12031003

17.000

17.000

100

12031004

15.000

13.754

92

12031005

20.000

20.000

100

12031006

1.298.018

1.070.794

82

12031007

52.652

52.652

100

1.435.770

1.207.299

84

1204
1204
1204

Систем јавног информисања
Систем јавног информисања
Систем јавног информисања

12041001
12041002
12041003

49.200
8.000
1.500

49.200
8.000
1.250

100
100
83

1204

Систем јавног информисања

12041004

2.500

2.500

100

1204

Систем јавног информисања

12041005

312.000

312.000

100

1204

Систем јавног информисања

12041006

788.411

788.411

100

1204

Систем јавног информисања

12045007

150.000

150.000

100

1.311.611

1.311.361

99

1202
1202

1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203

Укупно за програм 1204
1205
1205

Међународна културна сарадња
Међународна културна сарадња

12054001
12054002

217.000
1.296

217.000
1.273

100
98

1205

Међународна културна сарадња

12054004

652

0

0

218.948

218.273

99

83.880
58.008

83.830
57.976

99
99

Укупно за програм 1205
1301
1301

Развој система спорта
Развој система спорта

13011001
13011002

1301

Развој система спорта

13011003

3.000

3.000

100

1301
1301

Развој система спорта
Развој система спорта

13011004
13011005

66.271
47.826

58.147
46.056

88
96

1301
1301

Развој система спорта
Развој система спорта

13014007
13015008

19.859
4.361

5.522
1.070

28
24

1302

Укупно за програм 1301
Омладинска политика

13021001

283.205
11.500

255.602
11.499

90
100

1302

Омладинска политика

13021002

3.500

3.500

100

1302

Омладинска политика

13021003

5.000

4.999

100

20.000
87.861
87.861
8.545
137.727
0
528.527
214.010

19.998
87.743
87.743
8.545
128.077
0
474.403
119.655

100
100
100
100
93
0
90
56

1303
1505
1505
1505
1505
1505

Укупно за програм 1302
Развој спортске инфраструктуре
Укупно за програм 1303
Регионални развој
Регионални развој
Регионални развој
Регионални развој
Регионални развој

13031001
15051001
15051020
15051021
15051004
15051005
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1505

Регионални развој

15051006

1.945.004

1.802.564

93

1505
1505
1505
1505
1505

Регионални развој
Регионални развој
Регионални развој
Регионални развој
Регионални развој

15051007
15051008
15051009
15051010
15051011

51.983
0
7.236
303.103
371.062

51.983
0
7.236
230.008
324.350

100

1505

Регионални развој

15051022

28.793

0

0

1505
1505
1505
1505
1505
1505

Регионални развој
Регионални развој
Регионални развој
Регионални развој
Регионални развој
Регионални развој

15055014
15055015
15055018
15055023
15055030
15055031

6.476
258.143
400.254
74.973
409.124
150.000

0
201.857
374.248
3.081
214.823
150.000

0
78
93
4
52
100

1505

Регионални развој

15055032

291.500

208.628

71

1507
1507

Укупно за програм 1505
Уређење и развој у области туризма
Уређење и развој у области туризма

15071001
15071002

5.186.459
19.286
28.630

4.299.459
19.189
28.630

83
99
100

15091001

47.916
187.868

47.819
187.860

99
100

15091002

2.540

2.540

100

15091003

0

0

0

15091004

0

0

0

15091005

7.000

7.000

100

15091006

96.514

91.939

95

15091013

14.371

14.371

100

15095016

6.149

5.361

87

15091008

11.012

10.034

91

15091009

20.928

19.255

92

15091010

23.565

23.565

100

15094014

430

130

30

16021001

370.376
14.663

362.054
14.623

98
100

14.663

14.623

100

107.448
35.955

98.544
34.412

92
96

143.403

132.956

93

4.676
11.880
1.992

4.656
11.878
1.992

99
99
100

1509
1509
1509
1509
1509
1509
1509
1509
1509
1509
1509
1509

1602

1801
1801

Укупно за програм 1507
Подстицаји развоју конкурентности
привреде
Подстицаји развоју конкурентности
привреде
Подстицаји развоју конкурентности
привреде
Подстицаји развоју конкурентности
привреде
Подстицаји развоју конкурентности
привреде
Подстицаји развоју конкурентности
привреде
Подстицаји развоју конкурентности
привреде
Подстицаји развоју конкурентности
привреде
Подстицаји развоју конкурентности
привреде
Подстицаји развоју конкурентности
привреде
Подстицаји развоју конкурентности
привреде
Подстицаји развоју конкурентности
привреде
Укупно за програм 1509
Уређење и управљање у систему
правосуђа
Укупно за програм 1602
Уређење и надзор у области здравства
Уређење и надзор у области здравства

18011003
18011004

Укупно за програм 1801
18024003
18024004
18024005

100
76
87

1802
1802
1802

Превентивна здравствена заштита
Превентивна здравствена заштита
Превентивна здравствена заштита

1802

Превентивна здравствена заштита

18024006

6.000

5.979

99

1802

Превентивна здравствена заштита

18024007

2.420

2.416

99

1802

Превентивна здравствена заштита

18024008

5.060

5.051

99

1802

Превентивна здравствена заштита

18024009

1.107

1.104

99

24

Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад за 2020. годину

1802

Превентивна здравствена заштита

18024013

29.560

29.543

99

1802
1802

Превентивна здравствена заштита
Превентивна здравствена заштита

18024014
18024015

11.874
3.830

11.864
3.830

99
100

1802

Превентивна здравствена заштита

18024016

2.404

2.404

100

1802

Превентивна здравствена заштита

18024017

10.623

10.577

99

91.426

91.294

99

18031003

1

0

0

18031004

2.000

2.000

100

18031010

108.457

108.393

99

18034005

8.000

8.000

100

18034013

40.000

0

0

158.458

118.393

75

Развој инфраструктуре здравствених
установа
Развој инфраструктуре здравствених
установа
Развој инфраструктуре здравствених
установа
Укупно за програм 1807

18071001

1.124.880

1.118.021

99

18075006

100.000

100.000

100

18075007

1.800.000

342.784

19

3.024.880

1.560.805

52

Сарадња државе са црквама и верским
заједницама
Укупно за програм 1901
Уређење, надзор и развој свих нивоа
образовног система
Уређење, надзор и развој свих нивоа
образовног система
Уређење, надзор и развој свих нивоа
образовног система
Укупно за програм 2001

19011002

29.957

29.943

99

20011001

29.957
90.122

29.943
82.023

99
91

20011002

2.271

1.650

73

20011005

27.468

18.093

66

119.861

101.766

85

2002
2002

Предшколско васпитање
Предшколско васпитање

20021001
20021002

570.602
10

477.461
0

84
0

2002

Предшколско васпитање

20021003

230

224

97

2003
2003

Укупно за програм 2002
Основно образовање
Основно образовање

20031001
20031002

570.842
20.025.264
1.625

477.685
20.014.690
1.591

84
99
98

2003

Основно образовање

20031004

10.977

10.669

97

2003

Основно образовање

20031005

5

0

0

2003
2003

Основно образовање
Основно образовање

20031006
20034007

107.793
450

107.785
429

99
95

2004

Укупно за програм 2003
Средње образовање

20041001

20.146.114
8.669.357

20.135.164
8.637.068

99
99

2004
2004

Средње образовање
Средње образовање

20041002
20041004

14.351
2.327

14.271
2.319

99
99

2004

Средње образовање
Укупно за програм 2004
Високо образовање
Високо образовање
Високо образовање
Високо образовање

20041005

59.004
8.745.039
27.695
7.122.924
100.110
80.000

58.790
8.712.448
25.212
6.928.658
100.032
80.000

99
99
91
97
99
100

Укупно за програм 1802
1803
1803
1803
1803
1803

Развој квалитета и доступности
здравствене заштите
Развој квалитета и доступности
здравствене заштите
Развој квалитета и доступности
здравствене заштите
Развој квалитета и доступности
здравствене заштите
Развој квалитета и доступности
здравствене заштите
Укупно за програм 1803

1807
1807
1807

1901

2001
2001
2001

2005
2005
2005
2005

20051001
20051002
20051003
20055005
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2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

Укупно за програм 2005
Подршка у образовању ученика и
студената
Подршка у образовању ученика и
студената
Подршка у образовању ученика и
студената
Подршка у образовању ученика и
студената
Подршка у образовању ученика и
студената
Подршка у образовању ученика и
студената
Подршка у образовању ученика и
студената
Укупно за програм 2007

20071003

7.330.729
294.484

7.133.902
285.959

97
97

20071004

5

0

0

20071005

102.000

100.654

99

20071006

7.084

7.064

99

20071001

367.017

365.451

99

20071002

14.000

13.431

96

20071007

240

240

100

784.830

772.800

98

2101

Политички систем

21011001

261.799

230.690

88

2101

Политички систем

21011003

159.833

147.766

92

2101
2101

Политички систем
Политички систем

21011005
21011006

117.862
24.701

102.343
24.681

87
99

564.195

505.480

89

Укупно за програм 2101
2102

Подршка раду Владе

21021001

20.458

13.804

67

2102

Подршка раду Владе
Укупно за програм 2102

21021002

84.510
104.968

69.586
83.389

82
79

2201

Управљање јавним дугом

22011001

1.662.211

1.620.332

97

1.662.211

1.620.332

97

Укупно за програм 2201
2301

Уређење, управљање и надзор
финансијског и фискалног система
Уређење, управљање и надзор
финансијског и фискалног система
Укупно за програм 2301
Ревизија јавних средстава
Укупно за програм 2304

23011001

177.557

155.857

87

23011002

20.391

18.180

89

23041001

197.948
14.820
14.820

174.037
9.720
9.720

87
65
65

2401

Управљање робним резервама

24011001

148.795

133.867

89

2401

Управљање робним резервама

24011002

34.139

24.925

73

182.934

158.791

86

524
10.395

0
0

0
0

2301

2304

Укупно за програм 2401
2402
2402

Интервенцијска средства
Интервенцијска средства

24021001
24021002

Укупно за програм 2402

Раздео

1

Назив
буџетског корисника

Шифра
програма

Скупштина
аутономне
2101
покрајине војводине

Назив
програма

Политички
систем

10.919

0

0

74.199.184

69.007.469

93

Шифра
ПА/ПЈ

21011001

Укупно за раздео 1
2

СЛУЖБА
СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 2101
ВОЈВОДИНЕ

Политички
систем

21011005

План

Извршење

%
извршења

261.799

230.690

88

261.799

230.690

88

117.862

102.343

86
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Укупно за раздео 2
3

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

2102

Подршка раду
21021001
Владе

Укупно за раздео 3
4

СЕКРЕТАРИЈАТ
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

2102

Подршка раду
21021002
Владе

Укупно за раздео 4

13.804

67

84.510

69.586

82

84.510

69.586

82

1031001

297.667

287.523

96

1031002

42.000

42.000

100

932.467

915.979

98

5

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО

103

Подстицаји у
пољопривреди
и руралном
развоју

Укупно за раздео 5

607

Систем јавне
управе

6071001

5.337

3.394

63

1602

Уређење и
управљање у
систему
правосуђа

16021001

14.663

14.623

99

Уређење,
надзор и развој
свих нивоа
20011005
образовног
истема

27.468

18.093

65

102.000

100.654

98

149.468

136.764

91

663.063

553.586

83

2001

2007

Подршка у
образовању
ученика и
студената

20071005

Укупно за раздео 6

7

20.458

98

103

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
КУЛТУРУ, ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ
С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

67

586.456

5

6

13.804

592.800

Подстицаји у
пољопривреди
и руралном
развоју

6

20.458

1021003

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО

6

86

102

5

6

102.343

Заштита,
уређење,
коришћење и
управљање
пољопривредн
им земљиштем

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

117.862

1202

Унапређење
система
заштите
културног
наслеђа

12021008
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7

7

7

7

7

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
КУЛТУРУ, ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ
С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
КУЛТУРУ, ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ
С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
КУЛТУРУ, ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ
С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
КУЛТУРУ, ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ
С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
КУЛТУРУ, ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ
С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

1203

1203

1203

1203

1204

Јачање
културне
продукције и
уметничког
стваралаштва
Јачање
културне
продукције и
уметничког
стваралаштва
Јачање
културне
продукције и
уметничког
стваралаштва
Јачање
културне
продукције и
уметничког
стваралаштва
Систем јавног
информисања

12031001

6.100

6.100

100

12031004

15.000

13.754

92

12031005

20.000

20.000

100

12031006

1.298.018

1.070.794

82

12041001

49.200

49.200

100

2.051.381

1.713.433

83

Укупно за раздео 7

8

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЗДРАВСТВО

1802

Превентивна
здравствена
заштита

18024004

11.880

11.878

99

8

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЗДРАВСТВО

1802

Превентивна
здравствена
заштита

18024005

1.992

1.992

100

8

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЗДРАВСТВО

1802

Превентивна
здравствена
заштита

18024006

6.000

5.979

99

8

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЗДРАВСТВО

1802

Превентивна
здравствена
заштита

18024007

2.420

2.416

99

8

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЗДРАВСТВО

1802

Превентивна
здравствена
заштита

18024008

5.060

5.051

99

8

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЗДРАВСТВО

1802

Превентивна
здравствена
заштита

18024009

1.107

1.104

99

8

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЗДРАВСТВО

1802

Превентивна
здравствена
заштита

18024013

29.560

29.543

99
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8

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЗДРАВСТВО

1802

Превентивна
здравствена
заштита

18024017

Укупно за раздео 8

10.623

10.577

99

68.642

68.541

99

9

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

902

Социјална
заштита

9021014

118.456

118.016

99

9

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

902

Социјална
заштита

9021015

7.000

7.000

100

9

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

902

Социјална
заштита

9021016

16.591

16.591

100

902

Социјална
заштита

9021017

66.505

66.505

100

902

Социјална
заштита

9021019

29.068

24.755

85

902

Социјална
заштита

9021020

59.051

43.883

74

9

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

902

Социјална
заштита

9024041

3.100

3.099

99

9

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

903

Породичноправна заштита
грађана

9031006

4.000

4.000

100

9

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

903

Породичноправна заштита
грађана

9031008

300.541

295.366

98

9

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

904

Борачкоинвалидска
заштита

9041004

7.000

6.992

99

9

9

9

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

29
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9

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1001

9

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1001

9

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1001

9

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1001

Унапређење и
заштита
људских и
мањинских
права и
слобода
Унапређење и
заштита
људских и
мањинских
права и
слобода
Унапређење и
заштита
људских и
мањинских
права и
слобода
Унапређење и
заштита
људских и
мањинских
права и
слобода

10011014

4.931

4.800

97

10011015

63.000

63.000

100

10011016

23.760

22.534

95

10011017

4.600

3.840

83

707.604

680.381

96

177.557

155.857

88

177.557

155.857

88

126.275

126.275

100

126.275

126.275

100

82.065

79.028

96

82.065

79.028

96

Укупно за раздео 9

10

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ФИНАНСИЈЕ

2301

Уређење,
управљање и
надзор
23011001
финансијског и
фискалног
система

Укупно за раздео 10

11

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ,
МЕЂУРЕГИОНАЛНУ
САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ

601

Подршка
приступању
Србије ЕУ

6011003

Укупно за раздео 11

12

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

404

Управљање
заштитом
животне
средине

4041001

Укупно за раздео 12

13

13

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ

201

Развој науке и
технологије

2011012

80.430

74.164

92

2005

Високо
образовање

20051002

7.122.924

6.928.658

97
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13

13

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ

2007

Подршка у
образовању
ученика и
студената

20071001

367.017

365.451

99

2007

Подршка у
образовању
ученика и
студената

20071002

14.000

13.431

96

7.584.371

7.381.704

97

35.000

34.596

99

35.000

34.596

99

Укупно за раздео 13

14

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЕНЕРГЕТИКУ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И
САОБРАЋАЈ

501

Планирање и
спровођење
енергетске
политике

5014016

Укупно за раздео 14

15

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ

1301

Развој система
спорта

13011001

83.880

83.830

99

15

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ

1301

Развој система
спорта

13011002

58.008

57.976

99

15

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ

1301

Развој система
спорта

13011003

3.000

3.000

100

15

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ

1301

Развој система
спорта

13014007

19.859

5.522

28

1302

Омладинска
политика

13021001

11.500

11.499

99

1302

Омладинска
политика

13021003

5.000

4.999

99

181.247

166.826

92

6061009

4.145

3.972

96

8021001

9.000

9.000

100

8031001

0

0

15071001

19.286

19.189

99

15091001

187.868

187.860

100

15

15

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ
Укупно за раздео 15

16

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

606

16

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

802

16

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

803

16

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1507

16

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1509

Подршка раду
органа јавне
управе
Уређење
система рада и
радно-правних
односа
Активна
политика
запошљавања
Уређење и
развој у
области
туризма
Подстицаји
развоју
конкурентност
и привреде
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16

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1509

16

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1509

Подстицаји
развоју
конкурентност
и привреде
Подстицаји
развоју
конкурентност
и привреде

15091005

7.000

7.000

100

15091013

14.371

14.371

100

241.670

241.392

99

148.795

133.867

89

148.795

133.867

89

105.611

92.933

88

105.611

92.933

88

16.957

15.164

89

16.957

15.164

89

Укупно за раздео 16
18

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ
РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

2401

Управљање
робним
резервама

614

Информационе
технологије и
електронска
управа

24011001

Укупно за раздео 18

19

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ
ОРГАНА

6141001

Укупно за раздео 19

20

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

605

Евиденција,
управљање и
располагање
јавном
својином

6051001

Укупно за раздео 20

21

СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА РАЗВОЈА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

21

СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА РАЗВОЈА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

803

Активна
политика
запошљавања

8031002

52.161

42.688

81

1509

Подстицаји
развоју
конкурентност
и привреде

15091009

20.928

19.255

92

21

СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА РАЗВОЈА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

1509

Подстицаји
развоју
конкурентност
и привреде

15091010

23.565

23.565

100

21

СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА РАЗВОЈА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

1509

Подстицаји
развоју
конкурентност
и привреде

15094014

430

130

30

97.083

85.638

88

1.038

0

0

1.038

0

0

14.820

9.720

66

14.820

9.720

66

20.391

18.180

89

Укупно за раздео 21
22

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

606

Подршка раду
органа јавне
управе

6061002

Укупно за раздео 22

23

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ
РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

2304

Ревизија јавних
23041001
средстава

Укупно за раздео 23

24

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ
ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

2301

Уређење
управљање и
23011002
надзор
финансијског и
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фискалног
система
Укупно за раздео 24

25

ПОКРАЈИНСКИ
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ОМБУДСМАН

1001

25

ПОКРАЈИНСКИ
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ОМБУДСМАН

1001

Унапређење и
заштита
људских и
мањинских
права и
слобода
Унапређење и
заштита
људских и
мањинских
права и
слобода

20.391

18.180

89

10011002

45.391

38.302

84

10011021

95

0

0

45.486

38.302

84

13.272.557

12.511.004

94

Укупно за раздео 25

Укупно

2.2.1. Извештај о извршењу буџета
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1.1-31.12.2020. године утврђен је
вишак новчаних прилива у износу од 1.188.556 хиљада динара, као разлика између
укупних прихода и примања у износу од 70.196.022 хиљаде динара и укупних расхода
и издатака у износу од 69.007.466 хиљадa динара.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1.1.-31.12.2020. године утврђен је
мањак примања у износу од 411.787 хиљада динара, као разлика између примања од
задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 1.126.271 хиљада динара и
издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 1.538.058
хиљада динара. Ова разлика је приказана по нивоима финансирања у следећим
табелама.
Табела бр. 2: Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1-31.12.2020. године
Екон.
Приходи и
Укупно
АП
План
Република
клас.
примања
(5 до 10)
Војводина
1
2
3
4
5
6
710000 Порези
0
16.544.313
14.115.064
16.544.313
Социјални
720000
0
0
0
0
доприноси
Донације,
730000 помоћи и
46.529.259
18.937
47.299.973
46.765.519
трансфери
740000 Други приходи
0
5.584.235
7.116.457
5.748.383
770000

Меморандумске
ставке за
рефундацију
расхода

700000

810000

820000
840000

у хиљадама динара
ДонаООСО
ције
8
9
0
0
0

Општина

Остало

7

10
0

0

0

0

0

79.210

0

138.113

0

0

0

34.591

129.557

14.974

4.687

0

2.656

0

0

0

2.031

Текући приходи

68.546.468

69.062.902

46.529.259

22.150.141

79.210

0

172.704

131.588

Примања од
продаје основних
средстава

400

4.632

0

614

0

0

0

4.018

10.950

2.217

0

0

0

0

0

2.217

0

0

0

0

0

0

0

0

Примања од
продаје залиха
Примања од
продаје природне
имовине
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Примања од
продаје
800000
нефинансијске
имовине
Примања од
910000
задуживања
Примања од
продаје
920000
финансијске
имовине
Примања од
задуживања и
900000 продаје
финансијске
имовине
Укупни приходи и
примања

11.350

6.849

0

614

0

0

0

6.235

2.552.834

747.532

0

0

0

0

0

747.532

56.010

378.739

0

3.411

0

0

0

375.328

2.608.844

1.126.271

0

3.411

0

0

0

1.122.860

71.166.662

70.196.022

46.529.259

22.154.166

79.210

0

172.704

1.260.683

Табела бр. 3: Структура расхода и издатака АП Војводине
Екон.
Расходи и
Укупно
План
Република
клас.
издаци
(5 до 10)
1
2
3
4
5
Расходи за
410000
42.256
3.451.690
3.215.299
запослене
420000

440000
450000
460000

470000
480000
400000
510000
520000
Екон.
клас.
1
500000
610000
620000

600000

Коришћење
услуга и роба
Отплата камата
и пратећи
трошкови
задуживања
Субвенције
Донације,
дотације и
трансфери
Социјално
осигурање и
социјална
заштита
Остали расходи
Текући расходи
Основна
средства
Залихе
Расходи и
издаци
2
Издаци за
нефинансијску
имовину
Отплата
главнице
Набавка
финансијске
имовине
Издаци за
отплату
главнице и
набавку
финансијске
имовине

Укупни расходи и издаци
Вишак прихода
и примања –
буџетски
суфицит
Мањак
прихода и
примања –
буџетски

АП
Војводина
6

Општина

ООСО

7

8

у хиљадама динара
ДонаОстало
ције
9
10

3.118.700

46.642

0

0

7.701

2.912.206

2.267.670

22.468

2.064.419

31.848

0

46.509

102.426

106.572

102.343

0

102.332

0

0

0

11

7.099.172

6.442.224

788.411

5.653.813

0

0

0

0

56.614.708

53.605.695

45.670.727

7.394.149

0

0

37.242

503.577

318.676

312.910

0

312.668

0

0

220

22

669.518
71.172.542

588.152
66.534.293

0
46.523.862

586.673
19.232.754

0
78.490

0
0

328
84.299

1.151
614.888

1.317.153

813.096

1.850

410.731

235

0

127.446

272.834

132.820

122.019
Укупно
(5 до 10)
4

0

0

0

0

20

Република

121.999
АП
Војводина
6

Општина

ООСО

Донације

Остало

7

8

9

10

1.449.973

935.115

1.850

532.730

235

0

127.446

272.854

1.556.666

1.518.058

0

1.518.058

0

0

0

0

20.000

20.000

0

20.000

0

0

0

0

1.576.666

1.538.058

0

1.538.058

0

0

0

0

74.199.181

69.007.466

46.525.712

21.303.542

78.725

0

211.745

887.742

0

1.600.343

3.547

2.385.271

485

0

0

0

4.064.697

0

0

0

0

0

39.041

749.919

План
3

5
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900000

600000

дефицит
Примања од
задуживања и
продаје
финансијске
имовине
Издаци за
отплату
главнице и
набавку
финансијске
имовине
Вишак
примања
Мањак
примања
Вишак
новчаних
прилива
Мањак
новчаних
прилива

2.608.844

1.126.271

0

3.411

0

0

0

1.122.860

1.576.666

1.538.058

0

1.538.058

0

0

0

0

1.032.178

0

0

0

0

0

0

1.122.860

0

411.787

0

1.534.647

0

0

0

0

0

1.188.556

3.547

850.624

485

0

0

372.941

3.032.519

0

0

0

0

0

39.041

0

Откривена неправилност:
Индиректни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине и то: Едукативни
центар за обуку у професионалним и радним вештинама Нови Сад, Информативни
центар за пословну стандардизацију и сертификацију Нови Сад, Покрајински завод за
спорт и медицину спорта Нови Сад, Покрајински завод за заштиту природе Нови Сад,
Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, „Војвођански симфонијски
оркестар“ Нови Сад, Спомен збирка Павла Бељанског Нови Сад, Српско народно
позориште Нови Сад, Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин,
Позоришни музеј Војводине Нови Сад, Музеј Војводине Нови Сад, Музеј савремене
уметности Војводине у Новом Саду, Културни центар Војводине „Милош Црњански“
Нови Сад, Галерија ликовне уметности-поклон збирка Рајка Мамузића Нови Сад,
Издавачки завод „Форум“ Нови Сад, Архив Војводине Нови Сад нису унели податке о
планираним приходима и примањима, као ни податке о износу одобрених
апропријација за расходе и издатке, у колону 4 Обрасца 5 – Извештаја о извршењу
буџета у периоду од 1.1.2020. године до 31.12.2020. године, што није у складу са
чланом 10. став 2. Правилника о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава
организације за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова.36
Мере предузете у поступку ревизије
Државна ревизорска институција је 15. априла 2021. године упутила Писмо
руководству Влади Аутономне покрајине Војводине у којем је у тачки 8. навела
констатације утврђене у претходно наведеној неправилности. Влада АП Војводине је
29. априла 2021. године одговорила на Писмо руководству у којем је доказала да је
утврђена неправилност отклоњена на следећи начин: Индиректни корисници буџета
Аутономне покрајине Војводине доставили су Управи за трезор нови Образац 5 –
Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1.2020. године до 31.12.2020. године у
који су у колони 4 унели податке о планираним приходима и примањима, као и о
износу одобрених апропријација за расходе и издатке и то: Едукативни центар за обуку
у професионалним и радним вештинама Нови Сад 20. априла 2021. године,
Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију Нови Сад 20.
36

"Службени гласник РС", број 18/15, 104/18, 151/20 и 8/21
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априла 2021. године, Покрајински завод за спорт и медицину спорта Нови Сад 22.
априла 2021. године, Покрајински завод за заштиту природе Нови Сад 22. априла 2021.
године, Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад 22. априла 2021 године,
„Војвођански симфонијски оркестар“ Нови Сад 21. априла 2021. године, Спомен
збирка Павла Бељанског Нови Сад 22. априла 2021. године, Српско народно позориште
Нови Сад 22. априла 2021. године, Покрајински завод за заштиту споменика културе
Петроварадин 22. априла 2021. године, Позоришни музеј Војводине Нови Сад 22.
априла 2021. године, Музеј Војводине Нови Сад 22. априла 2021. године, Музеј
савремене уметности Војводине у Новом Саду 22. априла 2021. године, Културни
центар Војводине „Милош Црњански“ Нови Сад 22. априла 2021. године, Галерија
ликовне уметности-поклон збирка Рајка Мамузића Нови Сад 22. Априла 2021. године,
Издавачки завод „Форум“ Нови Сад 23. априла 2021. године и Архив Војводине Нови
Сад 23. априла 2021. године.
2.2.1.1. Приходи
Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине
Војводине за 2020. годину37 од 7. маја 2020. године укупни приходи и примања без
пренетих неутрошених средстава из претходне године планирани су у износу од
71.166.662 хиљаде динара. У Извештају о извршењу буџета остварење укупних
прихода и примања без пренетих неутрошених средстава из претходне године исказано
је у износу од 70.196.022 хиљада динара, што је 99 % у односу на планирана средства.
Оставрење буџетских прихода износи 68.762.635 хиљада динара, а приходи из других
извора износе 1.433.387 хиљаде динара. Остварени приходи и примања буџета АП
Војводине у 2020. години мањи су за 1% у односу на остварене приходе и примања у
2019. години. Структура планираних и остварених прихода и примања буџета АП
Војводине за 2020. годину дата је у наредној табели :
Табела бр. 4: Планирани и остварени приходи и примања АП Војводине у 2020. години

у хиљадама динара

Укупно
остварени
приходи и
примања

%
оства
р.
(4/3)

План
прихода и
примања
буџета

Остварени
приходи и
примања
буџета

%
оств
ар.
(7/6)

%
уче
шћ
а

6

7

8

9
98
%
24
%

Конто

НАЗИВ ПРИХОДА

План
укупних
прихода и
примања

1

2

3

4

5

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

68.546.470

69.062.902

101

67.974.701

68.758.609

101

710000

ПОРЕЗИ

14.115.064

16.544.313

117

14.115.064

16.544.313

117

711000

Порез на доходак, добит и капиталне
добитке

14.100.000

16.527.449

117

14.100.000

16.527.449

117

24
%

711100

Порез на доходак и капиталне добитке
које плаћају физичка лица

5.700.000

6.865.588

120

5.700.000

6.865.588

120

10
%

711200

Порези на добит и капиталне добитке
које плаћају правна лица

8.400.000

9.661.861

115

8.400.000

9.661.861

115

14
%

714000

Порез на појединачне услуге

15.064

16.864

112

15.064

16.864

112

0%

714500

Порези, таксе,и накнаде на моторна
возила

15.064

16.864

112

15.064

16.864

112

0%

730000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

47.299.974

46.765.519

99

47.053.004

46.627.406

99

67
%
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731000

Донације од иностраних држава

19.384

17.082

88

731100

Текуће донације од иностраних држава

19.384

17.082

88

732000

Донације и помоћи од међународних
организација

139.989

121.031

86

732100

Текуће донације
организација

0

0%

0

0%

0

0%

7.360

3.649

50

0

0%

732300
732400

Текуће помоћи од ЕУ
Капиталне помоћи од ЕУ

95.909
36.720

96.409
20.973

101
57

0
0

0%
0%

733000

Трансфери од других нивоа власти

47.140.601

46.627.406

99

47.053.004

46.627.406

99

66
%

733100

Ненаменски трансфери
нивоа власти

46.071.003

45.583.814

99

45.983.406

45.583.814

99

65
%

733200

Капитални трансфери од других нивоа
власти

1.069.598

1.043.592

98

1.069.598

1.043.592

98

2%

740000
741000
741100
741200

ДРУГИ ПРИХОДИ
Приходи од имовине
Камате
Дивиденде

7.116.458
6.200.041
102.000
6.000

5.748.383
5.158.035
73.989
5.184

81
83
73
86

6.798.025
6.200.041
102.000
6.000

5.584.235
5.157.987
73.989
5.184

82
83
73
86

8%
7%
0%
0%

741400

Приход од имовине који припада
имаоцима полиса осигурања

48

0

0

0%

741500

Закуп непроизведене имовине

6.092.041

5.078.814

83

6.092.041

5.078.814

83

7%

742000

Приходи од продаје добара и услуга

296.667

192.625

65

110.828

81.127

73

0%

742100

Приход од добара и услуга или закупа
од стране тржишних организација

182.867

117.817

64

23.672

20.604

87

0%

742200

Таксе и накнаде

54.268

40.267

74

46.268

32.693

71

0%

742300

Споредне продаје добара и услуга које
врше државне нетржишне јединице

59.532

34.541

58

40.888

27.830

68

0%

743000

Новчане казне и одузета имовинска
корист

2.152

4.896

228

2.152

4.896

228

0%

743300

Приходи од
прекршаје

2.152

4.896

228

2.152

4.896

228

0%

744000

Текући и добровољни трансфери од
физичких и правних лица

40.002

34.591

86

0

0

0

0%

744100

Текући и добровољни трансфери од
физичких и правних лица

40.002

34.591

86

0

0%

745000

Мешовити и неодређени приходи

577.596

358.236

62

485.004

340.225

70

1%

745100

Мешовити и неодрђени приходи

577.596

358.236

62

485.004

340.225

70

1%

770000

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

14.974

4.687

31

8.608

2.655

31

0%

771000

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

5.766

1.659

29

0

0

0

0%

771100

Меморандумске ставке за рефундацију
из претходне године

5.766

1.659

29

0

0

0%

772000

Меморандумске ставке за рефундацију
из претходне године

9.208

3.028

33

2.655

31

0%

од

међународних

новчаних

од

других

казни

за

0

0

8.608

0

0

37

Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад за 2020. годину

772100

Меморандумске ставке за рефундацију
из претходне године

800000

Примања од продаје

810000

Примања
средстава

811000

Примања од продаје непокретности

811100

Примања од продаје непокретности

812000

Примања од продаје покретне имовине

812100

Примања од продаје покретне имовине

820000

од

продаје

основних

9.208

3.028

33

8.608

2.655

31

0%

11.350

6.849

1.178

0

614

0

0%

400

4.632

1.158

0

614

0

0%

0

2.041

0

614

0

0%

614

0

0%

0

0%

0

0%

2.041

0

400

2.591

648

400

2.591

648

Примања од продаје залиха

10.950

2.217

20

0

0

0

0%

821000

Примања од продаје робних резерви

10.000

2.171

22

0

0

0

0%

821100

Примања од продаје робних резерви

10.000

2.171

22

0

0%

822000

Примања
од
производње

продаје

залиха

200

0

0

0

0%

822100

Примања
од
производње

продаје

залиха

0

0%

823000

Примања од продаје робе за даљу
употребу

750

46

6

0

0%

823100

Примања од продаје робе за даљу
употребу

750

46

6

0

0%

900000

Примања
имовине

2.608.844

1.126.271

43

56.000

3.411

6

2%

910000

Примања од задуживања

2.552.834

747.532

29

0

0

1%

911000

Примања од домаћих задуживања

2.552.834

747.532

29

0

0

1%

911400

Примања од задуживања од пословних
банака у земљи

2.552.834

747.532

29

920000

ПРИМАЊА
ОД
ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

56.010

378.739

676

56.000

3.411

6

1%

921000

Примања
од
продаје
финансисјке имовине

56.010

378.739

676

56.000

3.411

6

1%

921600

Примања од отплате кредита датих
физичким лицима и домаћинствима у
земљи

56.010

28.103

50

56.000

3.411

6

0%

921900

Примања од продаје домаћих акција и
осталог капитала

350.636

0

70.196.022

99

од

продаје

финансијске

домаће

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

200

71.166.664

0

0

0

0
0

0

1%

1%

68.030.701

68.762.635

101

100
%
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Графикон бр. 1:Укупни планирани и остварени приходи и примања у 2020. години у АП Војводини у хиљ. динара

Планирани и остварени приходи и примања буџета АП Војводине у 2020. години
50000000,0
45000000,0
40000000,0
35000000,0
30000000,0
25000000,0
20000000,0
15000000,0
10000000,0
5000000,0
,0

План
Остварење

Текући приходи
Текући приходи су планирани износу од 68.546.468 хиљада динара а остварени су у
износу од 69.062.902 хиљада динара што је за 1% више у односу на планирана
средства. Текући приходи учествују са 98% у укупним приходима и примањима буџета
АП Војводине.
Текући приходи се, сходно готовинској основи, утврђују у моменту наплате тј. прилива
средстава на рачун буџета.
Графикон бр. 2 :Преглед остварених текућих прихода буџета АП Војводине

у хиљадама динара

Преглед остварених текућих прихода буџета АП Војводине у 2020. години
Меморандумске
ставке за
рефундацију
расхода
0%
Други
приходи
8%

Порези
24%

Донације и
трансфери
68%
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Текуће приходе буџета Аутономне покрајине Војводине чине:
1.
Порези ( категорија 710000 )
Чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину38 прописано је да буџету
Аутономне покрајине Војводине припада:
-део прихода од пореза на доходак грађана- пореза на зараде, у висини од 18% од
износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине;
-део прихода од пореза на добит правних лица, у висини од 42,7% од износа оствареног
на територији Аутономне покрајине Војводине.
Порези су планирани у износу од 14.115.064 хиљада динара а остварени су у износу од
16.544.313 хиљада динара што је за 17% више у односу на планирана средства а у
највећој мери су остварена од пореза на зараде у износу од 6.791.380 хиљада динара и
пореза на добит правних лица у износу од 8.602.678 хиљада динара.
Порез на доходак, добит и капиталне добитке (група конта 711000)
У 2020. години приходи су остварени у износу од 16.527.449 хиљада динара.
У оквиру пореза на доходак, добит и капиталне добитке узорковани су следећи
приходи на субаналитичким контима:
Порез на зараде (субаналитички конто 711111) је уступљени приход буџету АП
Војводине и остварује се у висини од 18% од пореза на зараде који се плаћа према
пребивалишту запосленог. У 2020. години остварен је у износу од 6.791.380 хиљада
динара.
Порез на добит правних лица (субаналитички конто 711211) је уступљени приход
буџету АП Војводине и остварује се у висини од 42,7% од пореза на добит правних
лица са пребивалиштем на територији АП Војводине. У 2020. години остварен је у
износу од 8.602.678 хиљада динара.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 711000- Порез на доходак, добит и капиталне добитке нису утврђене
материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових прихода.
2. Донације, помоћи и трансфери ( категорија 730000 )
Планирани су у износу од 47.299.973 хиљада динара а остварени су у износу од
46.765.519 хиљада динара и то од донација од иностраних држава у износу од 17.082
хиљада динара, донације и помоћи од међународних организација у износу од 121.031
хиљада динара и трансфера од других нивоа власти у износу од 46.627.406 хиљада
динара.
Донације од иностраних држава ( група конта 731000 )
Приход од донација је наменски бесповратни приход, који су корисници буџета
остварили на основу писаног уговора са даваоцем донације. Планирани су у износу од
19.384 хиљада динара а остварени су у износу од 17.082 хиљада динара и то
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским
заједницама у износу од 17.069 хиљада динара и Издавачки завод Форум у износу од
12 хиљада динара.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 731000- Донације од иностраних држава нису утврђене материјално
значајне неправилности, приликом евидентирања ових прихода.
Донације и помоћи од међународних организација (група конта 732000)
Планирани су у износу од 139.989 хиљада динара а остварени су у износу од 121.031
хиљада динара односно 13% мање у односу на планирана средства и остварена су од
текућих донација у износу од 3.649 хиљада динара, текућих помоћи од ЕУ у износу од
38
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96.409 хиљада динара и капиталних помоћи од ЕУ у износу од 20.973 хиљада динара.
У току вршења ревизије узорковали смо приходе на следећим субаналитичким
контима:
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводина (субаналитички конто 732321)
У 2020. години остварени су у износу од 66.537 хиљада динара. Увидом у узорковану
рачуноводствену документацију утврдили смо да су приходи у износу од 41.491
хиљада динара остварени на основу Уговора о суфинансирању између Канцеларије
премијера Мађарске и Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и
саобраћај за имплементацију пројекта под називом Израда пројектно-техничке
документације за пругу Суботица – Баја према одлуци заједничког Надзорног одбора
од 31. јануара 2017.
Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводина ( конто 732421 )
У 2020. години остварени су у износу од 20.973 хиљада динара и то у највећој мери код
ка ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице у
износу од 18.317 хиљада динара (87%).
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 732000- Донације и помоћи од међународних организација нису утврђене
материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових прихода.
Трансфери од других нивоа власти (група конта 733000)
Приходи од трансфера од других нивоа власти планирани су у износу од 47.140.600
хиљада динара а остварени су у износу од 46.627.406 хиљада динара ( 99%) и односе се
на текуће трансфере од других нивоа власти у износу од 45.583.814 хиљада динара
(98%) и на капталне трансфере од других нивоа власти у износу од 1.043.592 хиљаде
динара (2%). Буџету АП Војводине се из буџета Републике Србије обезбеђују следећи
трансфери: трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују
надлежности Аутономне покрајине Војводине; наменски трансфери за финансирање
расхода за запослене у образовању на територији АП Војводине у износима који су
утврђени у складу за Законом о буџету Републике Србије; наменски и ненаменски
трансфери јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, у складу са
Законом о финансирању локалне самоуправе, као и наменски капитални трансфери за
пројекте које утврди Влада.
У току вршења ревизије узорковали смо следеће приходе:
Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводина (субаналитички
конто 733131). У 2020. години остварени су у износу од 45.504.604 хиљадeдинара.У
току вршења ревизије узорковали смо трансферна средства у износу од 484.311 хиљада
динара која су на основу Решења39 пренета општинама и градовима у складу са чланом
37. Закона о финансирању локалне самоуправе.
Текући трансфери од градова у корист АП Војводина (субаналитички конто
733133). У 2020. години приходи су остварени у износу од 78.660 хиљада динара. У
току вршења ревизије узорковали смо трансферна средства из буџета Града Новог Сада
индиректном буџетском кориснику буџета АП Војводине Едукативном центру за
обуке у професионалними радним вештинама, Нови Сад за реализацију програма
запошљавања предвиђених Акционим планом запошљавања Града Новог Сада за 2020.
годину.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 733000- Трансфери од других нивоа власти нису утврђене материјално
значајне неправилности, приликом евидентирања ових прихода.
39

Деловодни број 401-00-00476/2020-03 од 24. јануара 2020. године
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3. Други приходи (категорија 740000)
Планирани су у износу од 7.116.458 хиљада динара а остварени су у износу од
5.748.383 хиљада динара, што представља остварење од 80,8% и остварени су од
прихода од имовине у износу од 5.158.035 хиљаде динара, прихода од продаје добара и
услуга у износу од 192.625 хиљаде динара, новчаних казни и одузете имовинске
користи у износу од 4.896 хиљаде динара, добровољних трансфера од физичких и
правних лица у износу од 34.591 хиљаде динара и мешовитих и неодређених приходи у
износу од 358.236 хиљаде динара. Други приходи остварени на територији АП
Војводине обухватају:
Приходи од имовине ( група конта 741000)
Приходи од имовине остварени су у укупном износу од 5.158.035 хиљада динара и то
од прихода од камата на средства консолидованог рачуна трезора АП Војводина
укључена у депозит банака у износу од 73.989 хиљада динара, вишка прихода над
расходима Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге у
износу од 5.184 хиљада динара, прихода од имовине који припада имаоцима полиса
осигурања у износу од 48 хиљада динара и прихода од закупа непроизведене имовине
у износу од 5.078.814 хиљаде динара.
Приходи од камата на средства консолидованог рачуна трезора АП Војводина
укључена у депозит банака ( субаналитички конто 741131 )
Приходи су остварени у износу од 73.358 хиљада динара. Ревизијом узорковане
документације утврдили смо да су приходи у износу од 2.368 хиљада динара остварени
на основу закљученог Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту између
Аутономне покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за финансије и
Војвођанске банке а.д. Нови Сад40. Приходи у износу од 46 хиљаде динара су
остварени на име законске затезне камате за неизмирено потраживање физичких лица
према према Развојом Фонду Аутономне покрајине Војводине и Покрајинском
секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај.
Закуп непроизведене имовине ( синтетички конто 741500)
Приходи су остварени у укупном износу од 5.078.814 хиљада динара и односе се на
следеће приходе: накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када
се експлоатација врши на територији аутономне покрајине у износу од 100.539 хиљаде
динара, средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у износу од
1.368.157 хиљада динара, накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи
у износу од 15.413 хиљада динара, накнада за ловну карту у износу од 12.483 хиљаде
динара, накнада за промену намене шума и шумског земљишта у износу од 15.452
хиљаде динара, средства остварена отуђењем шума и шумског земљишта у државној
својини у износу од 82 хиљаде динара, приходи од давања у закуп водног земљишта за
постављање плутајућих објеката у износу од 1.105 хиљада динара, приходи од давања
у закуп водног земљишта (осим за постављање плутајућих објеката) у износу од 18.468
хиљаде динара, накнаде за пловидбу и коришћење објеката безбедности пловидбе на
државном водном путу у износу од 2.468 хиљаде динара, накнада за коришћење вода у
износу од 562.154 хиљаде динара, накнада за испуштену воду у износу од 96.480
хиљада динара, накнада за одводњавање од физичких лица у износу од 1.273.129
хиљада динара, накнада за одводњавање од правних лица у износу од 1.187.074 хиљада
динара, накнада за коришћење водних објеката и система у износу од 358.708 хиљада
динара, накнада за коришћење дрвета у износу од 67.054 хиљада динара и накнада за
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коришћење шумског земљишта у државној својини у нешумске намене у износу од 48
хиљада динара.
Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се
експлоатација врши на територији аутономне покрајине ( субаналитички конто
741516 )
У 2020. години приходи су остварени у износу од 100.539 хиљада динара. Одредбом
члана 26. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара41 прописано је да
уколико се експлоатација ресурса и резерви минералних сировина врши на територији
аутономне покрајине 10% од утврђене накнаде припада буџету аутономне покрајине.
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно
пољопривредног земљишта у државној својини (субаналитички конто 741522)
У 2020. години остварени су приходи у износу од 1.368.157 хиљада динара и то од
закупа пољопривредног земљишта. Одредбама члана 71. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту42 прописано је да приходи остварени од давања у закуп
пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини у
износ од 30% од укупног прихода припадају буџету аутономне покрајине.
Накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи (субаналитички
конто 741524) У 2020. години остварен је приход у износу од 15.413 хиљада динара.
Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да је ова врста
прихода оствaрена на основу Уредбе о Ценовнику одстрела ловостајем заштићене
дивљачи за ловну 2020/2021. годину43 у износу од 460 хиљада динара.
Накнада за коришћење вода (субаналитички конто 741562). У 2020. години
остварен је приход у износу од 562.154 хиљада динара. Одредбама члана 78. и члана
79. Закона о накнадама за коришћење јавних добара44 прописано је да накнаду за
коришћење вода и накнаду за испуштену воду утврђије надлежни орган аутономне
покрајине за територију аутономне покрајине, решењем, за календарску годину.
Послови обрачуна накнаде и задужења обвезника плаћања накнаде за воде регулисани
су Уговором45 који је закључен између Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство и Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“
Нови Сад.
Накнада за одводњавање од физичких лица (субаналитички конто 741565)
Оставрени приходи у 2020. години износи 1.273.129 хиљада динара. Наплату и
евиденцију наплате обавља Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови
Сад сагласно потписаном Уговору.
Накнада за одводњавање од правних лица ( субаналитички конто 741566) У 2020.
години приходи су остварени у износу од 1.187.074 хиљада динара. Наплату и
евиденцију наплате обавља Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови
Сад сагласно потписаном Уговору о регулисању међусобних односа у вези са
обављањем послова на утврђивању накнаде и задужењу обвезника плаћања накнаде за
воде.
Накнада за коришћење водних објеката и система (субаналитички конто 741567).
У 2020. години остварен је приход у износу од 358.708 хиљаде динара.

41

„Службени гласник РС“ број 95/18,49/19,86/19-усклађени дин.изн, 156/20-усклађени дин. изн.
„Службени гласник РС“, број 62/06.65/08- др.закон,41/09,112/15,80/17 и 95/18-др.закон
43
„Службени гласник РС“, број 50/19
44
„Службени гласник РС“, број 95/18, 49/19 и 86/19-усклађени дин.изн.)
45
Уговор број:104-401-267/2020-08 од 23.04.2020. године
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На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 741000-Приходи од имовине нису утврђене материјално значајне
неправилности, приликом евидентирања ових прихода.
Приходи од продаје добара и услуга (група конта 742000)
У 2020. години остварени су у износу од 192.625 хиљада динара, што износи 65% у
односу на план. Приходи су остварени од прихода од добара и услуга или закупа од
стране тржишних организација у износу од 117.817 хиљадае динара, прихода од таксе
и накнаде у износу од 40.267 хиљада динара и прихода од споредних продаја добара и
услуга које врше државне нетржишне јединице у износу од 34.541 хиљаде динара.
У оквиру приходи од продаје добара и услуга узорковани су следећи приходи:
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у покрајинској
својини које користе органи АП Војводине (субаналитички конто 742135). У 2020.
години остварени су у износу од 20.604 хиљада динара. У току вршења ревизије
узорковали смо приходе у износу од 301 хиљада динара.Увидом у узорковану
рачуноводствену документацију утврђено је да је ова врста прихода у 2020. години
остварена код Опште болнице Сремска Митровица на име закупа простора, закупа
пословног простора, закупа зељишта и закупа стана.
Такса за озакоњење објеката у корист аутономне покрајине (субаналитички
конто 742233). У 2020. години остварени су приходи у 30.925 хиљада динара.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 742000-Приходи од продаје добара и услуга нису утврђене материјално
значајне неправилности, приликом евидентирања ових прихода.
Мешовити и неодређени приходи (група конта 745000)
У 2020. години остварени су приходи у износу од 358.236 хиљада динара, што износи
62% у односу на планиране приходе.
У оквиру мешовитих и неодређених прихода узорковани су следећи приходи на
субаналитичким контима:
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина (субаналитички
конто 745131). Остварени приходи у 2020. години износе 350.659 хиљада динара.
Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у
корист нивоа АП Војводина (745135). У 2020. години остварен је у износу од 78.422
хиљадe динара. У току вршења ревизије узорковали смо приходе у износу од 69.554
хиљада динара који су оствaрени на основу Одлуке Надзорног одобра Јавног предузећа
„Војводинашуме“ Петроварадин о расподели добити за 2019. годину46 од чега се 75%
нето добити уплаћује у буџет АП Војводине и то у износу од 25.510 хиљада динара.
Приходи у износу од 44.044 хиљада динара остварена су на основу Одлуке о
утврђивању и расподели добити Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине
д.о.о. Нови Сад за 2019. годину47 којом је прописано да се 78,1% добити уплаћује
оснивачу у буџет АП Војводине.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 745000-Мешовити и неодређени приходи нису утврђене материјално
значајне неправилности, приликом евидентирања ових прихода.
2.2.1.2 Примања
Примања буџета АП Војводина у 2020. години планирана су у износу од
2.620.194 хиљада динара а остварена су у износу од 1.133.120 што износи 43% у
односу на план. Примања су остварена од продаје нефинансијске имовине у износу од
46
47

Дел. број 2859/XXXI-4 од 3. августа 2020. године
Дел. број 201-34-3/2020 од 17. јула 2020. године
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6.849 хиљада динара и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у
износу од 1.126.271 хиљада динара.
Графикон бр. 3:Преглед остварених примања буџета АП Војводине у 2020. години

у хиљадама динара

Остварена примања буџета АП Војводине у 2020. години

Примања од
продаје
финансијске
имовине
2%

Примања од
продаје залиха
0%

Примања од
продаје основних
средстава
0%

Примања од
задуживања
98%

Примања од продаје нефинансијске имовине (категорија 810000) остварена су у
износу од 4.632 хиљада динара, a односе се на примања од продаје непокретности у
износу од 2.041 хиљаде динара; примања од продаје покретне имовине у износу од
2.591 хиљаде динара. примања од продаје робних резерви у износу од 2.171 хиљаде
динара и примања од продаје робе за даљу у износу од 46 хиљаде динара.
А) Примања од продаје непокретности (група конта 811000) нису планирана
Одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину, а остварена су у износу од 2.041
хиљада динара.
Б) Примања од продаје покретне имовине (група конта 812000) остварена су у
износу од 2.591 хиљада динара. У оквиру примања од продаје покретне имовине
узоркована су примања на субаналитичком конту, и то:
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа АП Војводина
(субаналитички конто 812131). На овом конту евидентирана су примања у износу
2.591 хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо примања у износу од
1.301 хиљада динара која су остварена на основу Уговора о отуђењу покретних ствари
закљученог између Дома за душевно оболела лица Чуруг и физичког лица .
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 812000- Примања од продаје покретне имовине нису утврђене
материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових примања.
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 900000) планирана
су у износу 2.608.844 хиљада динара, а остварена у износу од 1.126.271 хиљада динара,
што износи 43 % у односу на план. Примања су остварена од домаћих задуживања у
износу од 747.532 хиљада динара и од продаје домаће финансијске имовине у износу
од 378.739 хиљада динара.
1. Примања од задуживања (категорија 910000) су планирана у износу од 2.552.834
хиљада динара, а остварена су у износу од 747.532 хиљада динара и то у целости од
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задуживања код домаћих пословних банака. Остварена примања су за 71% мања у
односу на планирана средства..
Примања од задуживања од пословних банака у земљи ( субаналитички конто
911431). На овом конту евидентирана су примања у износу 747.532 хиљада динара.
Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да је ова врста
примања остварена између осталог, на основу закљученог Уговора о дугорочном
наменском кредиту, кредитна партија 00-421-0608582.4/КР2019/11868 са Војвођанска
банка а.д. Нови Сад за унапређивање инфраструктурних капацитета институција чији
је оснивач АП Војводина у области система здравствене заштите – за набавку
медицинске и немедицинске опреме као и Уговора о дугорочном наменском кредиту,
кредитна партија 00-429-0200124.1/ОЛ2020/93 са Војвођанска банка а.д. Нови Сад за
унапређивање инфраструктурних капацитета институција чији је оснивач АП
Војводина и то у области система здравствене заштите - заобезбеђење средстава за
изградњу објекта Каменица 3 са ПЕТ центром и за обезбеђење средстава за
финансирање увођења система аутоматизоване одбране од града на подручју Радарског
центра „Фрушка гора“.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 911000- Примања од домаћих задуживања нису утврђене материјално
значајне неправилности, приликом евидентирања ових примања.
2. Примања од продаје финансијске имовине (категорија 920000) су планирана у
износу од 56.010 хиљада динара, а остварена су у износу од 378.739 хиљада динара и
то од примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи
у износу од 28.103 хиљада динара и примања од продаје домаћих акција и осталог
капитала у износу од 350.636 хиљада динара.
У току вршења ревизије узорковали смо следећа примања:
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа АП
Војводине (субаналитички конто 921931). Евидентирана су примања у износу од
350.636 хиљада динара и у целости су остварена продајом 2.678.370 акција односно
70,13% акција Развојне банке Војводине а.д.- у стечају на основу Решења Привредног
суда у Новом Саду48.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 921000-Примања од продаје домаће финансијске имовине нису утврђене
материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових примања.
2.2.1.3. Текући расходи
Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне покрајине
Војводине за 2020. годину укупни текући расходи планирани су у износу од 71.172.542
хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета АП Војводине за 2020. годину
исказани су укупно извршени текући расходи у износу од 66.534.293 хиљада динара,
што је за 6% мање у односу на планирана средства.
Табела бр.5: Текући расходи

Редни
број
1
1
2
3
4
5
48

у хиљадама динара

Категорија

Опис

2
410000
420000
440000
450000
460000

3
Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Донације, дотације и трансфери

Планирани
расходи
4
3.451.690
2.912.206
106.572
7.099.172
56.614.708

Извршени
расходи
5
3.215.299
2.267.670
102.343
6.442.224
53.605.695

%
Извршења
6
93%
78%
96%
91%
95%

Број 1.Ст.30/2013 од 22.7.2020. године са калузулом правоснажности од 31.јула.2020. године
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6
7

470000
480000

Социјално осигурање и социјална заштита
Остали расходи
Укупно текући расходи

318.676
669.518
71.172.541

312.910
588.152
66.534.293

98%
88%
94%

Графикон бр. 4:Учешће појединачних расхода у укупно извршеним расходима у 2020. години у АП Војводини
у процентима ( %)

Учешће појединачних расхода у укупно извршеним расходина буџета АП
440000
Војводине у 2020. години
Отплата

470000 Социјално
осигурање и социјална
заштита
0%

камата и
пратећи
трошкови
задуживања
0%

410000 Расходи 420000
за запослене Коришћење
услуга и роба
5%
3%

480000 Остали расходи
1%

450000
Субвенције
10%

460000 Донације,
дотације и трансфери
81%

2.2.1.3.1. Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), група- 411000
Група конта 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) садржи аналитичка
конта на којима се књиже плате, додаци и накнаде стално запослених, плате
приправника, плате привремено запослених, плате по основу судских пресуда, накнаде
штете запослених и остале исплате зарада за специјалне задатке или пројекте.
Табела бр. 6:Плате, додаци и накнаде запослених

у хиљадама динара

Р. бр.

Организациона
јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ПС за финансије

100.257

102.257

96.569

96.569

94

100

2

ПС за здравство

106.794

106.794

100.395

100.395

94

100

3

ПС за образовање,
прописе, управу и
националне мањине

144.031

144.031

137.313

137.313

95

100

4

Управа за заједничке
послове покрајинских
органа

213.255

213.255

207.990

207.990

97

100

5

Српско народно
позориште

490.401

488.901

478.874

478.874

98

100

6

Архив Војводине

60.609

60.609

60.408

60.408

99

100

7

Музеј Војводине

98.873

98.837

95.837

95.837

97

100

8

Укупно организационе
јединице

1.214.220

1.214.684

1.177.386

1.177.386

97

100
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9

УКУПНО АПВ - Група
411000

2.628.547

2.632.834

2.493.818

2.493.818

95

100

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне покрајине
Војводине за 2020. годину укупни расходи за плате, додатке и накнаде запослених
(зараде) су планирани у износу од 2.632.834 хиљада динара. У Извештају о извршењу
буџета АП Војводине за 2020. годину исказани су укупно извршени расходи на име
плата, додатака и накнада запослених (зараде) у износу од 2.493.818 хиљада динара,
што је за 5% мање извршење у односу на план.
Покрајински секретаријат за финансије, Сектор за послове главне књиге трезора,
Одељење за финансијску оперативу и обрачун плата (у даљем тексту: Одељење) врши
обрачун и исплату плата и накнада плата за све директне кориснике буџета АП
Војводине. Директни корисник доставља Одељењу листе присутности и документацију
за обрачун плата и накнада за своје запослене најкасније три дана пре исплате истих,
потписану од стране овлашћених лица код директног корисника буџета АП Војводине.
Документациону основу за обрачун и исплату чини: листе присутности, решења о
утврђивању коефицијента за обрачун плата, одлуке или решења о постављењу, решења
о заснивању радног односа, решења о плаћеном одсуству, неплаћеном одсуству,
додатку за прековремени рад, додатку за рад ноћу, додатку за рад у дане државног и
верског празника, решење о годишњем одмору и др. решења и извештај о спречености
за рад.
У 2020. години укупан број запослених лица код директних и индиректних корисника
буџета АП Војводине износио је 2.195 лица од којих је 1.172 лица радно ангажовано
код директних корисника а 1.023 лица код индиректних корисника буџета АП
Војводине.
Структура радно ангажованих лица је следећа:
- 92 изабрана лица,
- 110 постављених лица,
- 50 лица запослених на одређено време и
- 1.943 лица запослених на неодређено време.
У табеларном прегледу дата је структура запослених лица по директним и
индиректним корисницима буџета АП Војводине.
Табела бр. 7: Структура запослених лица по директним и индиректним корисницима буџета АП Војводине

Назив буџетског корисника АПВ

Број
изабраних
лица

Број
именованих
лица

Број
постављених
лица

Број
запослених
на
одређено

Број
запослених
на
неодређено

Укупан број
запослених
(директни и
индиректни
корисници)

01

Скупштина АПВ

60

0

0

0

0

60

02

Служба Скупштине АПВ

2

0

4

0

57

63

03

Покрајинска влада

5

0

0

0

0

5

04

Секретаријат Покрајинске
владе

0

0

5

2

31

38

05

ПС за пољопривреду,
водопривреду и шумарство

2

0

9

0

43

54

1

Буџетски фонд за воде АПВ

2

Буџетски фонд за шуме АПВ

3

Буџетски фонд за развој
ловства АПВ
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Назив буџетског корисника АПВ

Број
изабраних
лица

Број
именованих
лица

Број
постављених
лица

Број
запослених
на
одређено

Број
запослених
на
неодређено

Укупан број
запослених
(директни и
индиректни
корисници)

06

ПС за образовање, прописе,
управу и националне мањине
- националне заједнице

1

0

5

1

74

81

1

Педагошки завод Војводине

0

0

1

0

6

7

07

ПС за културу, јавно
информисање и односе с
верским заједницама

2

0

6

0

35

43

1

Архив Војводине

0

0

1

1

67

69

2

Музеј Савремене уметности
Војводине у Новом Саду

0

0

1

0

17

18

3

Спомен збирка Павла
Бељанског

0

0

1

0

12

13

4

Културни центар Војводине
"Милош Црњански", Нови Сад

0

0

1

0

16

17

5

Галерија ликовне уметности
поклон збирка Рајка Мамузића

0

0

1

0

9

10

6

Позоришни музеј Војводине

0

0

1

0

16

17

7

Српско народно позориште

0

0

1

10

502

513

8

Издавачки завод „Форум“ за
издавање књига и часописа
Нови Сад

0

0

1

0

8

9

9

Музеј Војводине Нови Сад

0

0

1

3

95

99

10

Покрајински завод за заштиту
споменика културе

0

0

1

1

37

39

11

Народно позориште Суботица

1

0

1

11

64

77

12

Војвођански симфонијски
оркестар Нови Сад

0

0

1

0

2

3

08

ПС за здравство

0

0

3

0

62

65

09

ПС за социјалну политику,
демографију и равноправност
полова

2

0

4

0

35

41

1

Покрајински завод за социјалну
заштиту

0

0

1

0

11

12

2

Центар за породични смештај и
усвојење Нови Сад

0

0

1

0

18

19

10

ПС за финансије

2

0

5

1

63

71

11

ПС за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу

2

0

3

2

29

36

1

Буџетски фонд за спровођење
мера развојне политике АПВ

12

ПС за урбанизам и заштиту
животне средине

2

0

7

0

44

51

1

Покрајински завод за заштиту
природе

0

0

1

0

41

42

0
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Назив буџетског корисника АПВ

Број
изабраних
лица

Број
именованих
лица

Број
постављених
лица

Број
запослених
на
одређено

Број
запослених
на
неодређено

Укупан број
запослених
(директни и
индиректни
корисници)

2

Покрајински буџетски фонд за
заштиту животне средине

13

ПС за високо образовање и
научноистраживачку
делатност

0

0

3

1

21

25

14

ПС за енергетику,
грађевинарство и саобраћај

2

0

6

0

42

50

15

ПС за спорт и омладину

2

0

4

0

18

24

1

Покрајински завод за спорт и
медицину спорта

0

0

1

3

34

38

16

ПС за привреду и туризам

2

0

4

2

34

42

0

0

6

0

55

61

1

0

1

0

12

14

0

0

4

10

259

273

0

0

2

1

15

18

0

0

1

0

4

5

0

0

1

0

7

8

17
18
19
20
21
1

Управа за капитална
улагања АПВ
Дирекција за робне резерве
АПВ
Управа за заједничке послове
покрајинских органа
Управа за имовину АПВ
Служба за реализацију
програма развоја АПВ
Информативни центар за
пословну стандардизацију и
сертификацију

2

Едукативни центар за обуке у
професионалним и радним
вештинама

0

0

1

1

11

13

22

Служба за управљање
људским ресурсима

0

0

1

0

6

7

0

0

1

0

4

5

0

0

1

0

6

7

23
24

Служба за интерну ревизију
корисника буџетских
средстава АПВ
Служба за буџетску
инспекцију АПВ

25

Покрајински Заштитник
грађана - ОМБУДСМАН

5

0

0

0

17

22

26

Правобранилаштво АПВ

0

0

7

0

4

11

Укупно директни корисници АПВ

91

0

91

20

970

1172

Укупно индиректни корисници АПВ

1

0

19

30

973

1023

Укупно (директни и индиректни)

2195

Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Покрајински секретаријат за финансије
На овој групи конта планирана су средства у износу од 102.257 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 96.569 хиљада динара, од чега се на плате по
основу цене рада односи 71.856 хиљада динара, додатак за рад дужи од пуног радног
времена 1.400 хиљада динара, додатак за време проведено на раду (минули рад) 5.322
хиљада динара, накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана
услед болести 2.755 хиљада динара, накнаде зараде за време одсуствовања са рада на
дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и
50

Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад за 2020. годину

одазивања на позив државног органа 13.504 хиљада динара, плате привремено
запослених 1.732 хиљаде динара.
У току вршења ревизије узорковали смо обрачунате и исплаћене плате за месец
август 2020. године и утврдили смо да се обрачун и исплата плата, додатака и накнада
запослених (зараде), врши у складу са Решењима о распоређивању и утврђивању
коефицијента донетим од стране покрајинског секретара, и на основу листе
присутности запослених лица које су потписане од стране овлашћених лица.
2. Покрајински секретаријат за здравство
На овој групи конта планирана су средства у износу од 106.794 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 100.395 хиљада динара, од чега се на плате по
основу цене рада односи 70.118 хиљада динара, додатак за рад дужи од пуног радног
времена 2.135 хиљада динара, додатак за рад на дан државног и верског празника три
хиљада динара, додатак за рад ноћу хиљаду динара, додатак за време проведено на
раду (минули рад) 5.980 хиљада динара, накнаде зараде за време привремене
спречености за рад до 30 дана услед болести 3.816 хиљада динара, накнаде зараде за
време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора,
плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа 12.434 хиљада
динара, плате привремено запослених 5.870 хиљада динара и накнаде штете
запосленом за неискоришћени годишњи одмор 38 хиљада динара.
У току вршења ревизије узорковали смо обрачунате и исплаћене плате за месец мај
2020. године. Обрачун и исплата плата, додатака и накнада запослених (зараде),
извршени у складу са Решењима о распоређивању и утврђивању коефицијента донетим
од стране покрајинског секретара, и на основу листе присутности запослених лица
потписане од стране овлашћених лица.
3. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине
На овој групи конта планирана су средства у износу од 144.031 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 137.313 хиљада динара, од чега се на плате
директног корисника односи 126.088 хиљада динара а на плате индиректног корисника
Педагошког завода Војводине 11.225 хиљада динара. Код ПС за образовање, прописе,
управу и националне мањине расходи су извршени за следеће намене плате по основу
цене рада 87.241 хиљада динара, додатак за рад дужи од пуног радног времена 1.423
хиљада динара, додатак за време проведено на раду (минули рад) 7.160 хиљада динара,
накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести 1.902
хиљада динара, накнаде зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је
нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив
државног органа 16.365 хиљада динара, остали додаци и накнаде запосленима две
хиљада динара, плате привремено запослених 11.243 хиљада динара, плате по основу
судских пресуда 550 хиљада динара и накнаде штете запосленом за неискоришћени
годишњи одмор 204 хиљада динара.
У току вршења ревизије узорковали смо обрачунате и исплаћене плате за месец
новембар 2020. године. Обрачун и исплата плата, додатака и накнада запослених
(зараде), извршени су у складу са Решењима о распоређивању и утврђивању
коефицијента донетим од стране покрајинског секретара, и на основу листе
присутности запослених лица потписане од стране овлашћених лица.
4. Управа за заједничке послове покрајинских органа
На овој групи конта планирана су средства у износу од 213.255 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 207.990 хиљада динара, од чега се на плате по
основу цене рада односи 148.265 хиљада динара, додатак за рад дужи од пуног радног
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времена 9.484 хиљада динара, додатак за рад на дан државног и верског празника 610
хиљада динара, додатак за рад ноћу 1.079 хиљада динара, додатак за време проведено
на раду (минули рад) 10.506 хиљада динара, накнаде зараде за време привремене
спречености за рад до 30 дана услед болести 6.748 хиљада динара, накнаде зараде за
време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора,
плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа 23.637 хиљада
динара, остали додаци и накнаде запосленима 341 хиљада динара, плате привремено
запослених 7.089 хиљада динара и накнаде штете запосленом за неискоришћени
годишњи одмор 231 хиљада динара.
У току вршења ревизије узорковали смо обрачунате и исплаћене плате за месец
септембар 2020. године. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију у
Управи за заједничке послове покрајинских органа утврђено је да су обрачун и исплата
плата, додатака и накнада запослених (зараде), извршени у складу са Решењима о
распоређивању и утврђивању коефицијента донетим од стране директора управе, и на
основу листе присутности запослених лица потписане од стране овлашћених лица.
5. Српско народно позориште
На овој групи конта планирана су средства у износу од 488.901 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 478.874 хиљада динара, од чега се на плате по
основу цене рада односи 428.097 хиљада динара, додатак за рад дужи од пуног радног
времена 2.509 хиљада динара, додатак за рад на дан државног и верског празника
13.924 хиљада динара, додатак за рад ноћу 568 хиљада динара, додатак за време
проведено на раду (минули рад) 31.664 хиљада динара и накнаде зараде за време
привремене спречености за рад до 30 дана услед болести 2.112 хиљада динара.
У току вршења ревизије узорковали смо обрачунате и исплаћене плате за месец јун
2020 године. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су
обрачун и исплата плата, додатака и накнада запослених (зараде), за директора
позоришта извршени у складу са Решењем о распоређивању донетим од стране
председника Покрајинске владе, Уговора о раду и листе присутности потписане од
стране овлашћених лица, односно за остале запослене у складу са Уговора о раду и
листе присутности запослених лица потписане од стране овлашћених лица.
6. Архив Војводине
На овој групи конта планирана су средства у износу од 60.609 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 60.408 хиљада динара од чега се на плате по
основу цене рада односи 45.469 хиљада динара, додатак за рад дужи од пуног радног
времена 2.963 хиљада динара, додатак за рад на дан државног и верског празника 316
хиљада динара, додатак за рад ноћу 133 хиљада динара, додатак за време проведено на
раду (минули рад) 2.684 хиљада динара, накнаде зараде за време привремене
спречености за рад до 30 дана услед болести 1.354 хиљада динара, накнаде зараде за
време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора,
плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа 7.408 хиљада
динара и плате по основу судских пресуда у износу од 81 хиљада динара
У току вршења ревизије узорковали смо обрачунате и исплаћене плате за месец јун
2020. године.Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су
обрачун и исплата плата, додатака и накнада запослених (зараде), извршени у складу
са Уговорима о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности и листе
присутности запослених лица потписане од стране овлашћених лица.
7. Музеј Војводине
На овој групи конта планирана су средства у износу од 98.873 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 95.837 хиљада динара, од чега се на плате по
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основу цене рада односи 74.448 хиљада динара, додатак за рад дужи од пуног радног
времена 1.603 хиљада динара, додатак за рад на дан државног и верског празника 1.986
хиљада динара, додатак за рад ноћу 475 хиљада динара, додатак за време проведено на
раду (минули рад) 5.806 хиљада динара, накнаде зараде за време привремене
спречености за рад до 30 дана услед болести 1.471 хиљада динара и накнаде зараде за
време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора,
плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа 10.048 хиљада
динара.
У току вршења ревизије узорковали смо обрачунате и исплаћене плате за месец мај
2020. године. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су
обрачун и исплата плата, додатака и накнада запослених (зараде) извршени у складу са
Уговорима о раду и листе присутности потписаних од стране овлашћених лица.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 411000-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), нису утврђене
материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.3.2. Социјални доприноси на терет послодавца, група - 412000
У оквиру групе конта 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца
евидентирају се социјални доприноси који се исплаћују на терет послодавца, који нису
саставни део бруто плата или појединачних давања која се обезбеђују запосленом по
другом основу.
Табела бр. 8: Социјални доприноси на терет послодавца

у хиљадама динара

Р. бр.

Организациона
јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ПС за финансије

17.026

17.026

16.078

16.078

94

100

2

ПС за здравство

17.781

17.781

16.724

16.724

94

100

3

ПС за образовање,
прописе, управу и
националне мањине

23.982

23.982

22.863

22.863

95

100

4

Управа за заједничке
послове покрајинских
органа

35.507

35.507

34.630

34.630

97

100

5

Српско народно
позориште

92.079

91.830

87.651

87.651

95

100

6

Архив Војводине

10.091

10.091

10.045

10.045

99

100

7

Музеј Војводине

16.462

16.462

15.957

15.957

97

100

8

Укупно организационе
јединице

212.928

212.679

203.948

203.948

96

100

9

УКУПНО АПВ - Група
412000

448.436

449.151

423.149

423.149

94

100

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне
Покрајине Војводине за 2020. годину укупни расходи за социјалне доприносе на терет
послодавца су планирани у износу од 449.151 хиљада динара. У Извештају о извршењу
буџета АП Војводине за 2020. годину исказани су укупно извршени расходи на име
социјалних доприноса на терет послодавца у износу од 423.149 хиљада динара, што је
за 6% мање у односу на планирана средства.
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Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
Директни корисници буџетских средстава АП Војводине 1) 2) 3) 4)
На овој групи конта за узорковане директне корисника буџета АП Војводине планирана су
средства у износу од 94.295 хиљада динара и извршен је расход у укупном износу од 90.295
хиљада динара.
Социјални доприноси на терет послодавца су обрачунати применом стопа
прописаних чланом 44. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање на укупно
исплаћене плате, додатке и накнаде запослених (зараде).
Индиректни корисници буџетских средстава АП Војводине 5) 6) 7)
На овој групи конта за узорковане директне корисника буџета АП Војводине планирана су
средства у износу од 118.383 хиљада динара и извршен је расход у укупном износу од
113.653 хиљада динара.
Социјални доприноси на терет послодавца су обрачунати применом стопа
прописаних чланом 44. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање на укупно
исплаћене плате, додатке и накнаде запослених (зараде).
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 412000-Социјални доприноси на терет послодавца, нису утврђене
материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.3.3. Накнаде у натури, група - 413000
Група конта 413000 – Накнаде у натури садржи синтетичка конта на којима се књиже
истоимени расходи.
Табела бр. 9: Накнаде у натури

у хиљадама динара

Р. бр.

Организациона
јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Управа за заједничке
послове покрајинских
органа

6.000

5.425

4.852

4.852

89

100

492

572

562

562

98

100

10.295

9.295

7.745

7.745

78

100

2
4

ПС за културу,јавно
информисање и односе
са верским заједницама
Српско народно
позориште

5

Музеј Војводине

2.800

2.800

1.657

1.657

59

100

6

Архив Војводине

1.455

1.330

1.148

1.148

86

100

21.042

19.422

15.964

15.964

82

100

39.948

37.340

30.242

30.242

81

100

7
8

Укупно
организационе
јединице
УКУПНО АПВ Група 413000

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне
покрајине Војводине за 2020. годину укупни расходи за накнаде у натури су планирани
у износу од 37.340 хиљаде динара. У Извештају о извршењу буџета АП Војводине за
2020. годину исказани су укупно извршени расходи на име накнаде у натури у износу
од 30.242 хиљаде динара, што је мање за 19% мање извршење у односу на план.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Управа за заједничке послове покрајинских органа
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На овој групи конта планирана су средства у износу од 5.425 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 4.852 хиљада динара, од чега се на поклоне за
децу запослених (413142) односи 1.356 хиљада динара и на превоз на посао и са посла
(маркица) (413151) 3.496 хиљада динара.
Расходи за поклоне за децу запослених (413142) исказани су у износу од 1.356
хиљада динара. Расходи су извршени на основу Решења49 о исплати на име поклона за
Нову годину за децу запослених у Управи за заједничке послове покрајинских органа у
вредности неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује закон о
порезу на доходак грађана по детету.
Расходи за превоз на посао и са посла (маркица) (413151) су исказани у укупном
износу од 3.496 хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо исплаћене
накнаде за превоз на посао и са посла у износу од 381 хиљада динара за месец март
2020. године, који су извршени плаћањем фактура добављачима за испостављене
рачуне.
2. Покрајински секретаријат за културу, информисање и односе са верским
заједницама
На овој групи конта планирана су средства у износу од 572 хиљада динара и извршен
је расход у укупном износу од 562 хиљада динара, од чега се на поклоне за децу
запослених (413142) односи 280 хиљада динара и на превоз на посао и са посла
(маркица) (413151) 282 хиљада динара.
Расходи за поклоне за децу запослених (413142) исказани су у износу од 280 хиљада
динара. Расходи су извршени на основу Решења50 о исплати на име поклона за Нову
годину за децу запослених у ПС за културу, јавно информисање и односе са верским
заједницама у вредности неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се
уређује закон о порезу на доходак грађана по детету.
Расходи за превоз на посао и са посла (маркица) (413151) су исказани у укупном
износу од 282 хиљада динара.
3. Српско народно позориште
На овој групи конта планирана су средства у износу од 9.295 хиљада динара а
извршен је расход у укупном износу од 7.745 хиљада динара, од чега се на поклоне за
децу запослених (413142) односи 2.982 хиљада динара и на превоз на посао и са посла
(маркица) (413151) 4.763 хиљада динара.
Расходи за поклоне за децу запослених (413142) исказани су у износу од 2.982
хиљада динара. Расходи су извршени за куповину ваучера за децу запослених за Нову
годину плаћањем рачуна добављачу „Univerexport“ д.о.о. Нови Сад.
Расходи за превоз на посао и са посла (маркица) (413151) су исказани у укупном
износу од 4.763 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да су ови расходи евидентирани на основу плаћене фактуре ЈГСП „Нови
Сад“ Нови Сад на име месечних маркица.
4. Музеј Војводине
На овој групи конта планирана су средства у износу од 2.800 хиљада динара а извршен
је расход у укупном износу од 1.657 хиљада динара, од чега се на поклоне за децу
запослених (413142) односи 379 хиљада динара и на превоз на посао и са посла
(маркица) (413151) 1.278 хиљада динара.
Расходи за поклоне за децу запослених (413142) исказани су у износу од 379 хиљада
динара. Расходи су извршени на основу Одлуке51 о исплати на име поклона за Нову
49

Број 109-401-5686/2020-4 од 17.12.2020. године
Број 137-120-32/2020-04-45 од 11. децембра 2020. године
51
Број 03-769 од 27.новембра 2020. године
50
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годину за децу запослених у вредности неопорезивог износа који је предвиђен законом
којим се уређује закон о порезу на доходак грађана по детету.
Расходи за превоз на посао и са посла (маркица) (413151) су исказани у укупном
износу од 1.278 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да су ови расходи евидентирани на основу плаћене фактуре ЈГСП „Нови
Сад“ Нови Сад на име месечних маркица.
5. Архив Војводине
На овој групи конта планирана су средства у износу од 1.330 хиљада динара а извршен
је расход у укупном износу од 1.148 хиљада динара, од чега се на поклоне за децу
запослених (413142) односи 389 хиљада динара и на превоз на посао и са посла
(маркица) (413151) 759 хиљада динара.
Расходи за поклоне за децу запослених (413142) исказани су у износу од 389 хиљада
динара. Расходи су извршени на основу Одлуке 52 о исплати новчане честитке за децу
запослених за Нову годину до 15 година старости.
Расходи за превоз на посао и са посла (маркица) (413151) су исказани у укупном
износу од 759 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да су ови расходи евидентирани на основу плаћене фактуре ЈГСП „Нови
Сад“ Нови Сад на име месечних маркица.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 413000-Накнаде у натури нису утврђене материјално значајне
неправилности, приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.3.4. Социјална давања запосленима, група - 414000
Група конта 414000 - Социјална давања запосленима садржи синтетичка конта на
којима се књиже исплате накнада које иду на терет фондова, отпремнине и помоћи и
помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом.
Табела бр. 10: Социјална давања запосленима

у хиљадама динара

Р. бр.

Организациона
јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Управа за заједничке
послове покрајинских
органа

21.216

21.816

20.276

20.276

93

100

2

Служба Скупштине
АПВ

4.567

4.567

3.687

3.687

81

100

5.983

6.924

5.123

5.123

80

100

9.447

9.947

6.365

6.365

64

100

3

4

52

ПС за образовање,
прописе, управу и
националне мањине –
националне заједнице
Српско народно
позориште

5

Укупно организационе
јединице

41.707

43.253

35.451

35.451

82

100

6

УКУПНО АПВ Група 414000

103.501

105.496

70.654

70.654

70

100
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Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне
покрајине Војводине за 2020. годину укупни расходи за социјална давања запосленима
су планирани у износу од 105.496 хиљаде динара. У Извештају о извршењу буџета
исказани су укупно извршени расходи на име социјалних давања запосленима АП
Војводине за 2020. годину у износу од 70.654 хиљада динара, што је за 30% мање у
односу на план.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Управа за заједничке послове покрајинских органа
На овој групи конта планирана су средства у износу од 23.264 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 20.276 хиљада динара, од чега се на боловање
преко 30 дана (414121) 943 хиљада динара, расходи за образовање деце запослених
(414211) 1.858 хиљада динара, помоћ у случају смрти запосленог или ужег члана
породице (414314) 1.140 хиљада динара, помоћ у медицинском лечењу запосленог или
ужег члана породице (414411) 298 хиљада динара и остале помоћи запосленим
радницима (414419) 16.037 хиљада динара.
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или ужег члана породице (414411) је
исказана у укупном износу од 298 хиљада динара. Увидом у узорковану
рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи евидентирани на основу
исплаћене солидарне помоћи запосленом у Управи за заједничке послове, а на основу
Решење53 о исплати солидарне помоћи за набавку медицинско-техничког помагала.
Остале помоћи запосленим радницима ( 414419) су исказане у укупном износу од
16.037 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено
је да су ови расходи евидентирани на основу исплаћене једнократне солидарне помоћи
за побољшање социјално-материјалног положаја запослених, а према Решењу54 којим
је тврђено право на исплату.
2. Служба Скупштине АПВ
На овој групи конта планирана су средства у износу од 4.567 хиљада динара и извршен
је расход у укупном износу од 3.687 хиљада динара, од чега се на боловање преко 30
дана (414121) 250 хиљада динара, отпремнина приликом одласка у пензију (414311)
497 хиљада динара, помоћ у случају смрти запосленог или ужег члана породице
(414314) 209 хиљада динара, помоћ у медицинском лечењу запосленог или ужег члана
породице (414411) 83 хиљада динара и остале помоћи запосленим радницима (414419)
2.648 хиљада динара.
Расходи за боловање преко 30 дана ( 414121) су исказани у укупном износу од 250
хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да
су расходи евидентирани на основу исплаћене накнаде за време одсуствовања са посла
услед привремене спречености за рад, а према Решењу којим је утврђено право на
исплату.
Отпремнина приликом одласка у пензију (414311) исказани су у износу од 497
хиљада динара. Ревизијом узорковане документације утврдили смо да су расходи
извршени за исплату отпремнина приликом одласка у пензију, а на основу Решења о
исплати отпремнине.
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или ужег члана породице (414411) су
исказани у укупном износу од 83 хиљада динара. Увидом у узорковану
рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи евидентирани на основу

53
54

Деловодни број 109.123-9/2020-1 од 18.02.2020. године
Деловодни број 109-123-11/2020-9 од 26.02.2020. године
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исплаћене солидарне помоћи запосленој, а на основу Решења о исплати солидарне
помоћи.
3. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице
На овој групи конта планирана су средства у износу од 6.924 хиљада динара а извршен
је расход у укупном износу од 5.123 хиљада динара, од чега се на боловање преко 30
дана (414121) 152 хиљада динара, расходе за образовање деце запослених (414211) 159
хиљада динара, отпремнину приликом одласка у пензију (414311) 166 хиљада динара,
помоћ у случају смрти запосленог или ужег члана породице (414314) 313 хиљада
динара, помоћ у медицинском лечењу запосленог или ужег члана породице (414411)
205 хиљада динара, помоћ у случају оштећења или уништења имовине (414412) 150
хиљада динара и остале помоћи запосленим радницима (414419) 3.978 хиљада динара.
Расходи за боловање преко 30 дана (414121) су исказани у укупном износу од 152
хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да
су расходи евидентирани на основу исплаћене накнаде за време одсуствовања са посла
услед привремене спречености за рад, а према Решењу Покрајинског секретаријата за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.
Отпремнина приликом одласка у пензију (414311) су исказани у износу од 166
хиљада динара и то за исплату отпремнине приликом одласка запослене у старосну
пензију.
Помоћ у случају оштећења или уништења имовине ( 414412) расходи су исказани у
укупном износу од 150 хиљада динара и за помоћ запосленом услед оштећења имовине
услед пожара а на основу Решења55 о исплати.
Остале помоћи запосленим радницима (414419) су исказане у укупном износу од
3.978 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено
је да су ови расходи евидентирани на основу исплаћене солидарне помоћи
запосленима, а према Решењу56 о исплати солидарне помоћи.
4. Српско народно позориште
На овој групи конта планирана су средства у износу од 9.947 хиљада динара а
извршени су расходи у укупном износу од 6.365 хиљада динара, од чега се на боловање
преко 30 дана (414121) 900 хиљада динара, отпремнина приликом одласка у пензију
(414311) 3.722 хиљада динара, помоћ у случају смрти запосленог или ужег члана
породице (414314) 846 хиљада динара, помоћ у медицинском лечењу запосленог или
ужег члана породице (414411) 300 хиљада динара и остале помоћи запосленим
радницима (414419) 597 хиљада динара.
Расходи за боловање преко 30 дана (414121) су исказани у укупном износу од 900
хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да
су расходи евидентирани на основу исплаћене накнаде за време одсуствовања са посла
услед привремене спречености за рад а на основу налога за исплату средстава.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 414000- Социјална давања запосленима нису утврђене материјално
значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.3.5. Накнаде трошкова за запослене, група - 415000
Група конта 415000 – Накнаде трошкова за запослене садржи синтетичка конта на
којима се књиже истоимени расходи.

55
56

Деловодни број 128-54-1/2020-04-05 од 23.10.2020. године
Деловодни број 128-123-8/2020-04 од 27.02.2020. године
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Табела бр. 11: Накнаде трошкова за запослене

Р. бр.
1
1
2
3
4
5

Организациона
јединица
2
Управа за заједничке
послове покрајинских
органа
Управа за капитална
улагања АПВ
Српско народно
позориште
Укупно
организационе
јединице
УКУПНО АПВ Група 415000

у хиљадама динара

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

3

4

5

6

7

8

10.500

10.100

8.589

8.589

85

100

4.243

4.243

3.383

3.383

80

100

19.850

17.900

10.502

10.502

59

100

34.593

32.243

22.474

22.474

70

100

92.144

88.880

65.159

65.159

73

100

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне
покрајине Војводине за 2020. годину укупни расходи за накнаде трошкова за запослене
су планирани у износу од 88.880 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета АП
Војводине за 2020. годину исказани су укупно извршени расходи на име накнада
трошкова за запослене у износу од 65.159 хиљада динара, што износи 73% у односу на
план.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Управа за заједничке послове покрајинских органа
На овој групи конта планирана су средства у износу од 10.100 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 8.589 хиљада динара, и то у целости за накнаде
трошкова за превоз на посао и са посла (415112).
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (415112) су исказане у укупном
износу од 8.589 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да су расходи извршени на име трошкова превоза на долазак на рад и
одлазак са рада за запослене у Управи за заједничке послове покрајинских органа у
новцу, у висини цене месечне претплатне карте сразмерно данима присуства на послу.
2. Управа за капитална улагања АПВ
На овој групи конта планирана су средства у износу од 4.243 хиљада динара а
извршен је расход у укупном износу од 3.383 хиљада динара, од чега се целокупан
износ односи на накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (415112).
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (415112) су исказане у укупном
износу од 3.383 хиљада динара. Ревизијом узоркованих исплаћених накнада за месеце
јануар, јул и септембар утврдили смо да су расходи извршени на име трошкова превоза
на долазак на рад и одлазак са рада за запослене у Управи за капитална улагања у
новцу а на основу Решења директора.
3. Српско народно позориште
На овој групи конта планирана су средства у износу од 17.900 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 10.502 хиљада динара, од чега се целокупан
износ односи на накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (415112).
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (415112) су исказане у укупном
износу од 10.502 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену
документацију утврђено је да су ови расходи евидентирани на основу исплата накнада
трошкова превоза запослених на долазак на посао и одлазак са рада сразмерно данима
присуства на послу.
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На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 415000- Накнаде трошкова за запослене нису утврђене материјално
значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.3.6. Награде запосленима и остали посебни расходи, група – 416000
На овој економској класификацији евидентиране су исплате награда запосленима,
бонуси и накнаде члановима комисија.
Табела бр. 12: Награде запосленима и остали посебни расходи

Р. бр.
1
1

2
3
4

5

6

7
8

Организациона
јединица
2
Управа за заједничке
послове покрајинских
органа
ПС за социјалну
политику, демографију и
равноправност полова
Српско народно
позориште
ПС за урбанизам и
заштиту животне средине
ПС за образовање,
прописе, управу и
националне мањине националне заједнице
ПС за енергетику,
грађевинарство и
саобраћај
ПС за културу, јавно
информисање и односе са
верским заједницама
Покрајински завод за
заштиту природе

у хиљадама динара

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

3

4

5

6

7

8

2.253

2.253

2.207

2.207

98

100

1.496

1.496

1.058

1.058

71

100

16.010

16.010

15.165

15.165

95

100

428

418

302

3.384

810

1.120

1.092

1.092

1.058

4.750

435

449

322

422

412

3.038

720

737

217

217

145

601

277

414

261

261

221

1.727

662

781

9

Укупно организационе
јединице

22.079

22.169

20.568

31.930

144

155

10

УКУПНО АПВ - Група
416000

36.749

37.165

34.279

34.279

92

100

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне
покрајине Војводине за 2020. годину укупни расходи за награде запосленима и остали
посебни расходи су планирани у износу од 37.165 хиљада динара. У Извештају о
извршењу буџета АП Војводине за 2020. годину исказани су укупно извршени расходи
на име награда запосленима и остали посебни расходи у износу од 34.279 хиљада
динара, што је за 8% мање у односу на план.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Управа за заједничке послове покрајинских органа
На овој групи конта планирана су средства у износу од 2.253 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 2.207 хиљада динара и то у целости за
јубиларне награде (416111).
Јубиларне награде (416111) су исказане у укупном износу од 2.207 хиљада динара.
Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи
евидентирани на основу исплаћених јубиларних награда запосленима, а на основу
Решења о исплати јубиларне новчане награде издатих од стране Управе за заједничке
послове покрајинских органа.
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2. Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и
равноправност полова
На овој групи конта планирана су средства у износу од 1.496 хиљада динара а
извршен је расход у укупном износу од 1.058 хиљада динара од чега се на директног
буџетског корисника односи 209 хиљада динара, а на индиректне буџетске кориснике
849 хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо извршене расходе код
директног буџетског корисника.
Јубиларне награде (416111) су исказане у укупном износу од 209 хиљада динара.
Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи
евидентирани на основу исплаћених јубиларних награда запосленима, а према
Решењима Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и
равноправност полова.
3. Српско народно позориште
На овој групи конта планирана су средства у износу од 16.010 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 15.165 хиљада динара, од чега се целокупан
износ односи на јубиларне награде (416111).
Јубиларне награде (416111) су евидентиране и у финансијским извештајима исказане
у укупном износу од 15.165 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену
документацију утврђено је да су ови расходи евидентирани на основу исплаћених
јубиларних награда запосленима, а према Одлуци директора Српског народног
позоришта.
На основу ревизије утврђено је следеће:
-Мање су исказани расходи за награде запосленима и остали посебни расходи–
синтетички конто 416100 у износу од 11.362 хиљаде динара као што је објашњено код
тачке 3.1.3.10. Услуге по уговору, стручне услуге синтетички конто – 423500.
2.2.1.3.7. Посланички додатак, група – 417000
На овој економској класификацији евидентиране су исплате за посланички додатак.
Табела бр. 13: Посланички додатак

у хиљадама динара

Р.
бр.

Организациона
јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Скупштина АПВ
Укупно
организационе
јединице
УКУПНО АПВГрупа 417000

100.824

100.824

97.998

97.998

97

100

100.824

100.824

97.998

97.998

97

100

100.824

100.824

97.998

97.998

97

100

2
3

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне
покрајине Војводине за 2020. годину укупни расходи за посланички додатак су
планирани у износу од 100.824 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета
исказани су укупно извршени расходи на име посланичког додатка АП Војводине за
2020. годину у износу од 99.998 хиљаду динара и то код директног буџетског
корисника Скупштине АП војводине.
1. Скупштина АП Војводине
На овој групи конта планирана су средства у износу од 100.824 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 87.998 хиљада динара, од чега се целокупан
износ односи на посланички додатак (417111).
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Посланички додатак (417111) је исказан у укупном износу од 97.998 хиљада динара.
Расходи су извршени за исплату накнада посланицима за обављање посланичке
функције, у нето месечном износу у висини 35% од нето плате председника одбора
Скупштине, који је у радном односу у Скупштини АП Војводине а која је прописана
Одлуком о примањима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине57.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 417000-Посланички додатак нису утврђене материјално значајне
неправилности, приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.3.8. Стални трошкови, група – 421000
На овој економској класификацији евидентирани су трошкови платног промета и
банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација,
трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови.
Табела бр. 14: Стални трошкови

у хиљадама динара

Р. бр.

Организациона
јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ПС за финансије

36.723

31.652

26.594

26.594

84

100

187.336

186.562

150.585

150.585

81

100

64.873

66.333

46.484

46.484

70

100

288.932

284.547

223.663

223.663

79

100

440.048

437.663

346.159

346.159

79

100

2
3
4
5

Управа за заједничке
послове покрајинских
органа АПВ
Српско народно
позориште
Укупно све
организационе
јединице
УКУПНО АПВГрупа 421000

Изменама и допунама Покрајинске Скупштинске одлуке о буџету Aутономне
покрајине Војводине за 2020. годину укупни расходи за сталне трошкове су планирани
у износу од 437.663 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета АП Војводине за
2020. годину исказани су укупно извршени расходи на име сталних трошкова у износу
од 346.159 хиљада динара, што је зa 21 % мање у односу на план.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Покрајински секретаријат за финансије
На овој групи конта планирана су средства у износу од 31.652 хиљада динара иа
расходи су извршени у укупном износу од 26.594 хиљада динара, од чега се на
трошкове платног промета (421111) односи 26.457 хиљада динара и телефон, телекс и
телефакс (421411) 137 хиљада динара.
Трошкови платног промета (421111) су исказани у укупном износу од 26.457 хиљада
динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи
евидентирани на основу плаћања Министарству финансија на име услуга које врши
Управа за трезор.
2. Управа за заједничке послове покрајинских органа Аутономне покрајине
Војводине
На овој групи конта планирана су средства у износу од 186.562 хиљада динара а
извршен је расход у укупном износу од 150.585 хиљада динара, од чега се на трошкове
57

„Службени лист АПВ“, број 54/14, 4/15 и 38/18
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банкарских услуга (421121) односи осам хиљада динара, услуге за електричну енергију
(421211) 24.621 хиљада динара, природни гас (421221) 257 хиљада динара, централно
грејање (421225) 35.636 хиљада динара, услуге водовода и канализације (421311) 2.444
хиљада динара, дератизацију и дезинсекцију (421321) 1.009 хиљада динара, услуге
заштите имовине (421323) 2.543 хиљада динара, одвоз отпада (421324) 5.573 хиљада
динара, услуге чишћења (421325) 9.190 хиљада динара, допринос за коришћење
градског земљишта и слично (421391) 670 хиљада динара, телефон, телекс и телефакс
(421411) 2.679 хиљада динара, интернет и слично (421412) 3.236 хиљада динара, услуге
мобилног телефона (421414) 6.774 хиљадe динара, остале услуге комуникације
(421419) 36 хиљада динара, пошту (421421) 5.466 хиљада динара, осигурање зграда
(421511) 4.924 хиљада динара, осигурање возила (421512) 5.903 хиљада динара,
осигурање опреме (421513) 5.764 хиљада динара, осигурање остале дугорочне имовине
(421519) 65 хиљаде динара, осигурање запослених у случају несреће на раду (421521)
5.153 хиљада динара, здравствено осигурање запослених (421522) 4.224 хиљада
динара, осигурање од одговорности према трећим лицима (421523) 2.393 хиљада
динара, закуп осталог простора (421619) 16.890 хиљада динара, закуп опреме за
саобраћај (421621) 2.595 хиљада динара, закуп административне опреме (421622) 550
хиљада динара, радио-телевизијска претплата (421911) 51 хиљада динара и остали
непоменути трошкови (421919) 1.931 хиљада динара.
Услуге за електричну енергију (421211) су исказане у укупном износу од 24.621 хиљада
динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи
евидентирани на основу плаћања по рачуну за електричну енергију од стране ЈП „ЕПС“
Београд.
Услуге чишћења (421325) исказани су у износу од 9.190 хиљада динара. Ревизијом
узорковане документације утврдили смо да су расходи евидентирани за комуналне услуге
чишћења.
Телефон, телекс и телефакс (421411) исказани су у износу од 2.679 хиљада динара.
Расходи су извршени плаћањем рачуна добављачу Телеком Србија АД Београд за
пружене услуге фиксне телефоније.
Расходи за пошту (421421) су исказани у укупном износу од 5.466 хиљада динара. Увидом
у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи
евидентирани на основу плаћања по рачуну ЈП „Пошта Србије“ Београд.
Осигурање зграде (421511) је исказано у износу од 4.924 хиљада динара. Ревизијом
узорковане документације утврдили смо да су расходи извршени на основу плаћања
премије осигурања по рачуна добављача „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. Нови Сад за полису
осигурања имовине.
Осигурање возила (421512) је исказано у укупном износу од 5.903 хиљада динара.
Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи
евидентирани на основу плаћања премије осигурања по рачуну добављача „ ДДОР
Нови Сад“ а.д.о. Нови Сад.
3. Српско народно позориште
На овој групи конта планирана су средства у износу од 66.333 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 46.484 хиљада динара, од чега се на трошкове
платног промета (421111) односи 972 хиљада динара, трошкове банкарских услуга
(421121) 27 хиљада динара, услуге за електричну енергију (421211) 15.878 хиљада
динара, централно грејање (421225) 13.835 хиљада динара, услуге водовода и
канализације (421311) 556 хиљада динара, дератизација (421321) 298 хиљада динара,
услуге заштите имовине (421323) 451 хиљада динара, одвоз отпада (421324) 3.258
хиљада динара, телефон, телекс и телефакс (421411) 949 хиљада динара, интернет и
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слично (421412) 121 хиљада динара, услуге мобилног телефона (421414) 498 хиљада
динара, остале услуге комуникације (421419) 19 хиљада динара, пошту (421421) 107
хиљада динара, услуге доставе (421422) четири хиљада динара, остале ПТТ услуге
(421429) пет хиљада динара, осигурање зграда (421511) 1.729 хиљада динара,
осигурање возила (421512) 90 хиљада динара, осигурање запослених у случају несреће
на раду (421521) 1.056 хиљада динара, здравствено осигурање запослених (421522)
1.144 хиљада динара, осигурање од одговорности према трећим лицима (421523) 92
хиљада динара, закуп осталог простора (421619) 1.427 хиљада динара, закуп опреме за
образовање, културу и спорт (421626) 3.968 хиљада динара.
Услуге за електричну енергију (421211) су исказане у укупном износу од 15.879 хиљада
динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи
евидентирани на основу плаћања по рачуну за утрошену електричну енергију од стране ЈП
„ЕПС“ Београд.
Централно грејање (421225) је исказано у укупном износу од 13.835 хиљада динара.
Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи
евидентирани на основу плаћања по рачуну за грејање добављача ЈКП „Новосадска
топлана“ Нови Сад.
Одвоз отпада (421324) је исказан у укупном износу од 3.258 хиљада динара. Увидом у
узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи
евидентирани на основу плаћања по рачуну за услуге сакупљања, транспорта и
одлагања отпада добављача ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад.
Телефон, телекс и телефакс (421411) су исказани у укупном износу од 949 хиљада
динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови
расходи евидентирани на основу плаћања по рачуну за услуге фиксне телефоније
добављачу „Телеком Србија“ а.д. Београд.
Услуге мобилног телефона (421414) су исказане у укупном износу од 498 хиљада динара.
Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи
евидентирани на основу плаћања по рачуну за услуге мобилне телефоније добављача
„Телеком Србија“ а.д. Београд.
Здравствено осигурање запослених (421522) је исказан у укупном износу од 1.144 хиљада
динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови
расходи евидентирани на основу плаћања премије осигурања по рачуну добавља
„ ДДОР Нови Сад“ а.д.о. Нови Сад.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 421000-Стални трошкови нису утврђене материјално значајне
неправилности, приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.3.9. Трошкови путовања, група – 422000
Група конта 422000 - трошкови путовања садржи синтетичка конта за трошкове
службених путовања у земљи, трошкове службених путовања у иностранству,
трошкове путовања у оквиру редовног рада, трошкове путовања ученика и остале
трошкове транспорта.
Табела бр. 15: Трошкови путовања

у хиљадама динара

Р. бр.

Организациона
јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Скупштина АПВ

11.020

9.445

3.850

3.850

41

100
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2
3
5
6

Српско народно
позориште
Музеј Војводине
Укупно све
организационе
јединице
УКУПНО АПВ Група 422000

18.720

17.909

4.187

4.187

23

100

2.013

3.323

2.814

2.814

85

100

31.753

30.677

10.850

10.850

35

100

76.520

73.802

24.275

24.275

33

100

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне
покрајине Војводине за 2020. годину укупни расходи за трошкове путовања су
планирани у износу од 73.802 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета АП
Војводине за 2020. годину исказани су укупно извршени расходи на име трошкова
путовања у износу од 24.275 хиљада динара, што је за 67% мање у односу на
планирана средства.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Скупштина Аутономне покрајине Војводине
На овој групи конта планирана су средства у износу од 9.445 хиљада динара а расходи
су извршени у укупном износу од 3.850 хиљада динара, од чега се на трoшкoве прeвoзa
нa службeнoм путу у зeмљи (aвиoн, aутoбус, вoз и сл.) (422121) односи 20 хиљада
динара, накнада за употребу сопственог возила (422194) 3.447 хиљада динара,
трошкове дневница за службени пут у иностранство (422211) 14 хиљада динара,
трoшкoве прeвoзa нa службeнoм путу у иностранство (aвиoн, aутoбус, вoз и сл.)
(422221) 190 хиљада динара, трошкови смештаја на службеном путу у иностранство
(422231) 176 хиљада динара и остали трошкови за пословна путовања у иностранство
(422299) две хиљаде динара.
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл) (422121)
су исказани у укупном износу од 20 хиљада динара. У току вршења ревизије
узорковали смо расходе који су извршени за превоз посланика Скупштине АП
Војводине плаћањем рачуна предузећу „Севертранс“ АД Сомбор- у реструктуирању.
Накнада за употребу сопственог возила (422194) исказана је у укупном износу од
3.447 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено
је да су ови расходи евидентирани на име накнаде за употребу сопственог возила.
Трoшкoви прeвoзa нa службeнoм путу у иностранство (aвиoн, aутoбус, вoз и сл.)
(422221) исказани су у укупном износу од 190 хиљада динара. У току вршења ревизије
узорковали смо извршене расходе за куповину авио карата на релацији Београд –
Букурешт а који су плаћени на основу испостављене фактуре Компас tourism&travel
Нови Сад.
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство (422231) исказани су у
укупном износу од 176 хиљада динара. Расходи су извршени за трошкове смештаја
посланика Скупштине АП Војводине у Румунији, плаћањем рачуна добављачу Компас
tourism&travel Нови Сад.
2. Српско народно позориште
На овој групи конта планирана су средства у износу од 17.909 хиљада динара а
извршен је расход у укупном износу од 4.187 хиљада динара, од чега се на трошкове
дневница (исхране) на службеном путу (422111) односи 1.984 хиљада динара,
трошкове превоза на службеном путу у земљи (422121) 1.108 хиљада динара, такси
превоз (422192) 14 хиљада динара, накнада за употребу сопственог возила (422194) 62
хиљада динара, остали трошкови за пословна путовања у земљи (422199) 22 хиљада
динара, трошкови службених путовања у иностранство (422211) односи 392 хиљада
динара, трoшкoве прeвoзa нa службeнoм путу у иностранству (aвиoн, aутoбус, вoз и
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сл.) (422221) 429 хиљада динара и остали трошкови за пословна путовања у
иностранство (422299) 176 хиљада динара.
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу (422111) су исказани у укупном
износу од 1.984 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да су ови расходи евидентирани на име трошкова дневница за службени
пут.
Такси превоз (422192) исказани су у укупном износу од 14 хиљада динара. Увидом у
узорковану рачуноводствену документацију утврдили смо да су расходи извршени за
услуге такси превоза.
Накнада за употребу сопственог возила ( 422194) исказани су у укупном износу од
62 хиљада динара. Ревизијом узорковане документације утврдили смо да су расходи
извршени на на име накнада за употребу сопственог возила.
3. Музеј Војводине
На овој групи конта планирана су средства у износу од 3.233 хиљада динара а
извршени су расходи у укупном износу од 2.814 хиљада динара, од чега се на трошкове
дневница (исхране) на службеном путу (422111) односи 2.601 хиљада динара,
трoшкoве прeвoзa нa службeнoм путу (aвиoн, aутoбус, вoз и сл.) (422121) 32 хиљада
динара, такси превоз (422192) 27 хиљада динара, остали трошкови за пословна
путовања у земљи (422199) четири хиљаде динара, трошкове дневница службених
путовања у иностранство (422211) односи 21 хиљада динара, трoшкoве прeвoзa нa
службeнoм путу у иностранству (aвиoн, aутoбус, вoз и сл.) (422221) 72 хиљада динара,
трошкови смештаја на службеном путу у иностранство (422231) 25 хиљада динара,
такси превоз у иностранству (422292) пет хиљада динара, остали трошкови за пословна
путовања у иностранство (422299) пет хиљада динара и трошкови селидбе и превоза
(422911) 24 хиљада динара.
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу (422111) су исказани у укупном
износу од 2.601 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да су ови расходи евидентирани на име трошкова дневница на службеном
путу у земљи.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 422000-Трошкови путовања нису утврђене материјално значајне
неправилности, приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.3.10. Услуге по уговору, група – 423000
На овој економској класификацији евидентирају се расходи за обављање
административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања
запослених, услуге информисања; стручних услуга, услуге за домаћинство и
угоститељство, репрезентација и остале опште услуге.
Табела бр. 16: Услуге по уговору

Р. бр.
1
1

2

Организациона
јединица
2
ПС за урбанизам и
заштиту животне
средине
ПС за регионални
развој,
међурегионалну
сарадњу и локалну
самоуправу

у хиљадама динара

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

3

4

5

6

7

8

53.952

53.367

34.973

31.891

60

91

70.388

71.489

44.125

44.125

62

100
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3

4

5

6
7
8
9
10
11

ПС за образовање,
прописе, управу и
националне мањине
- националне
заједнице
ПС за енергетику,
грађевинарство и
саобраћај
ПС за културу, јавно
информисање и
односе са верским
заједницама
Управа за
заједничке послове
покрајинских органа
Српско народно
позориште
Покрајински завод
за заштиту
споменика културе
Покрајински завод
за заштиту природе
Укупно
организационе
јединице
УКУПНО АПВГрупа 423000

92.883

85.063

71.342

67.649

79

95

45.360

41.860

25.943

23.317

56

90

16.091

16.491

13.973

13.517

82

97

96.095

92.595

75.988

75.988

82

100

26.410

28.944

20.986

20.986

72

100

81.215

80.965

30.353

30.353

37

100

26.631

27.171

14.309

12.803

47

89

509.025

497.945

331.991

320.629

64

97

966.844

958.659

685.903

674.541

70

98

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне
покрајине Војводине за 2020. годину укупни расходи за услуге по уговору су
планирани у износу од 958.659 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета АП
Војводине за 2020. годину исказани су укупно извршени расходи на име услуга по
уговору у износу од 685.903 хиљада динара, што је за 30% мање у односу на планирана
средства.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
На овој групи конта планирана су средства у износу од 53.367 хиљада динара а
извршени су расходи у укупном износу од 34.973 хиљада динара од чега се на
директног буџетског корисника односи 20.664 хиљада динара а на индиректног
буџетског корисника Покрајински завод за заштиту споменика културе односи 14.309
хиљада динара. Расходи су код директног буџетског корисника извршени за следеће
намене: услуге за израду софтвера (423211) односи 11 хиљада динара, услуге за
одржавање софтвера (423212) 2.159 хиљада динара, котизацију за семинаре (423321) 19
хиљада динара, котизацију за стручна саветовања (423322) 85 хиљада динара, остале
услуге штампања (423419) 346 хиљада динара, објављивање тендера и информативних
огласа (423432) 746 хиљада динара, накнаде члановима управних и надзорних одбора
(423591) 11.086 хиљада динара, остале стручне услуге (423599) 6.208 хиљада динара и
остале опште услуге (423911) четири хиљада динара.
Услуге за одржавање софтвера (423212) су исказане у укупном износу од 2.159
хиљада динара. Расходи су извршени за плаћање 90% уговореног аванса на име
лиценце за Геопортал плаћањем Предрачуна58 добављачу GDI solution д.о.о. Београд.
Добављач је испоставио рачун59 за извршене услуге 4. јануара 2021. године.

58
59

Број 104/03/2020 од 19.03.2020. године
Број 251/12/2020 од 4. 01.2020. године
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Остале услуге штампања (423419) исказанe су у укупном износу од 346 хиљада
динара. Расходи су извршени на име пружања услуге припреме, дизајнирања и штампе
материјала за промовисање Секретаријата кроз планиране програме и активности у
2020. години. Плаћање је извршено на основу Предрачуна60 добављача Promo office
д.о.о. Нови Сад. За извршене услуге добављач је доставио рачун 12. Фебруара 2020.
године.
Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (423591) исказане су у
укупном износу од 11.086 хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо
расходе који су извршени за плаћање накнаде члановима Комисије за стручну
контролу урбанистичког пројекта. Ревизијом узорковане документације утврдили смо
да су накнаде за чланове комисија који су запослени у Покрајинском секретаријату за
урбанизам и заштиту животне средине у целости евидентирани и исказани на овом
конту.
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је у
2020.години извршио плаћање за 47 чланова комисија у укупном износу од 11.086
хиљада динара. Од укупно 47 ангажованих лица за чланове комисија девет лица је
запослено у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.
Лицима која су запослена у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту
животне средине, исплаћено, на име оствареног рада у комисијама укупно 3.082
хиљаде динара и то: Комисији за јавни увид 818 хиљада динара, Комисији за контролу
усклађености планских докумената 503 хиљаде динара, Комисији за стручну контролу
планских докумената 1.509 хиљада динара и Комисији за контролу урбанистичког
пројекта 252 хиљаде динара.
Откривена неправилност:
Евидентирањем плаћања лицима запосленим у Покрајинском секретаријату за
урбанизам и заштиту животне средине, за ангажовање у комисијама, на синтетичком
конту 423500 Стручне услуге исти су исказани више за износ од 3.082 хиљаде динара,
док су расходи на синтетичком конту 416100 Награде запосленима и остали посебни
расходи исказани мање за исти износ, што није у складу са чланом 9. став 2. Уредбе о
буџетском рачуноводству и са чланом 14. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
Мере предузете у поступку ревизије
Државна ревизорска институција је 17. маја 2021. године уручила Нацрт извештаја о
ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета АП
Војводине за 2020. годину у којем је навела констатације утврђене у претходно
наведеној неправилности. Покрајинска влада је на седници одржаној 19. маја 2021.
године размотрила информацију о Нацрту извештаја Државне ревизорске институције
о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета АП
Војводине за 2020. годину и донела Закључак П 127 Број: 402-70/2021. У тачки 4.
Закључка је задужила одговорна лица корисника буџетских средстава Аутономне
покрајине Војводине да одмах предузму активности на отклањању неправилности
исказивања накнада за рад лица ангажованих у комисијама и другим радним телима, а
који су запослени код послодавца у буџетској 2021. години. Аутономна покрајина
Војводине је дана 21. маја 2021. године доставила доказе да је утврђена неправилност
отклоњена на следећи начин: Покрајинска Влада је донела Решење о преносу средстава
у текућу буџетску резерву број 127 Број:401-8/2021-7 од 19. маја 2021 године као и
60

Број 20-010-000004 од 28.01.2020. године
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Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број:401-9/2021-58 од 19.
маја 2021. године. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
је налозима за књижење број 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
343, 344, 345, 346, 347, 348 и 349 извршио неопходна прекњижавања и доставила је
картица конта 423591 и 416132 пре прекњижавања као и картице конта 423591 и
416132 од 21. маја 2021. године након спроведених прекњижавања. Утврђена
неправилност је отклоњена.
Остале стручне услуге (423599) су исказане у укупном износу од 6.208 хиљада
динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови
расходи евидентирани на основу плаћања по фактури ПР Апад, Александар Пановски,
Београд за извршене саветодавне услуге у вези са концептом управљања људским
ресурсима.
2. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу
и локалну самоуправу
На овој групи конта планирана су средства у износу од 71.489 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 44.125 хиљада динара, од чега се на услуге
превођења (423111) односи 72 хиљада динара, котизација за семинаре (423321) 65
хиљада динара, услуге информисања јавности (423421) 821 хиљада динара,
објављивање тендера и информативних огласа (423432) 354 хиљада динара, медијске
услуге радија и телевизије (423441) 5.000 хиљада динара, остале медијске услуге
(423449) 10.256 хиљада динара, остале стручне услуге (423599) 27.396 хиљада динара,
репрезентација (423711) 161 хиљаде динара.
Медијске услуге радија и телевизије (423441) исказани су у укупном износу од 5.000
хиљада динара. Ревизијом узорковане документације утврдили смо да су расходи
извршени за продукцију телевизијских репортажа у оквиру телевизијског пројекта
„Војводином“. Плаћање је извршено плаћањем предрачуна Јавне медијске установе
„Радио-телевизија Војводина “ Нови Сад.
Остале медијске услуге (423449) су исказане у укупном износу од 10.256 хиљада
динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови
расходи евидентирани на основу плаћања добављачу „ВТВ“ д.о.о. Суботица на име
услуга везаних за новинарство, медијско праћење и емитовање и Медиа инфо Планет
д.о.о. Нови Београд за продукцију телевизијског програма.
Остале стручне услуге (423599) су исказане у укупном износу од 27.396 хиљада
динара. Резизијом узорковане документације утврдили смо да су расходи извршени за
услуге организације догађаја за пројекат „Здравствена тура“ плаћањем рачуна
добављачу „Globexpo“ д.о.о. Нови Сад.
3. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице
На овој групи конта планирана су средства у износу од 85.063 хиљада динара а расходи
су извршени у укупном износу од 71.342 хиљада динара од чега је директни буџетски
корисник извршио расход у износу од 69.132 хиљада динара, а индиректни буџетски
корисник Педагошки завод Војводине у износу од 2.210 хиљада динара. У току
вршења ревизије узорковали смо расходе код директног буџетског корисника на
следећим субаналитичким контима:
Услуге штампања публикација (423413) су исказане у укупном износу од 17.238
хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да
су ови расходи евидентирани на основу плаћања добављачу „Magyar Szo Kft“ Нови
Сад на име услуга штампања Службеног листа АП Војводине.
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Остале медијске услуге (423449) су исказане у укупном износу од 16.080 хиљада
динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови
расходи евидентирани на основу плаћања Јавној медијској установи „Радио –
Телевизија Војводине“ за суфинансирање услуге титловања образовних садржаја који
се прате на РТС Планети на језике националних мањина , као и њиховог објављивања
на youtubeweb каналу.
Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (423591) исказане су у
укупном износу од 19.066 хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо
исплаћене накнаде члановима, филолозима и секретарима испитних одбора за
полагање правосудног испита. Ревизијом узорковане документације утврдили смо да
су накнаде за чланове комисија који су запослени у Покрајинском секретаријату за
образовање, прописе, управу и националне мањине у целости евидентирани и исказани
на овом конту.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице је у 2020. години извршио плаћање за 661 члана, одбора и
комисија износ од 12.392 хиљаде динара. Од укупно 661 ангажованог лица за чланове
одбора и комисија 90 лица је запослено у Покрајинском секретаријату за образовање,
прописе, управу и националне мањине - националне заједнице. Лицима која су
запослена у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине,
исплаћено, на име оствареног рада у одборима и комисијама, укупно 3.692 хиљаде
динара и то: Испитни одбори за полагање правосудног испита 1.485 хиљада динара,
Испитна комисија за полагање државног стручног испита 1.679 хиљада динара,
Комисији за проверу знања језика кандидата за сталне судске преводиоце 69 хиљада
динара, Комисији за полагање стручног испита за секретаре установа образовања и
васпитања 47 хиљада динара, Комисији за полагање стручног испита за лиценцу
директора установа образовања и васпитања 23 хиљаде динара и Комисијама за
полагање испита за дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 389
хиљада динара.
Откривена неправилност:
Евидентирањeм плаћања лицима запосленим у Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, за
ангажовање у комисијама, на синтетичком конту 423500 Стручне услуге исти су
исказани више за износ од 3.692 хиљаде динара, док су расходи на синтетичком конту
416100 Награде запосленима и остали посебни расходи исказани мање за исти износ,
што није у складу са чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству и са чланом
14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски
систем.
Мере предузете у поступку ревизије
Државна ревизорска институција је 17. маја 2021. године уручила Нацрт извештаја о
ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета АП
Војводине за 2020. годину у којем је навела констатације утврђене у претходно
наведеној неправилности. Покрајинска влада је на седници одржаној 19. маја 2021.
године размотрила информацију о Нацрту извештаја Државне ревизорске институције
о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета АП
Војводине за 2020. годину и донела Закључак П 127 Број: 402-70/2021. У тачки 4.
Закључка је задужила одговорна лица корисника буџетских средстава Аутономне
покрајине Војводине да одмах предузму активности на отклањању неправилности
исказивања накнада за рад лица ангажованих у комисијама и другим радним телима, а
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који су запослени код послодавца у буџетској 2021. години. Аутономна покрајина
Војводине је дана 21. маја 2021. године доставила доказе да је утврђена неправилност
отклоњена на следећи начин: Покрајинска Влада је донела Решење о преносу средстава
у текућу буџетску резерву број 127 Број:401-8/2021-7 од 19. маја 2021 године као и
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број:401-9/2021-58 од 19.
маја 2021. године. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине - националне заједнице је налозима за књижење број 818, 819, 820,
821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830 и 831 извршила неопходна
прекњижавања и доставила је картицу конта 423591 и 416132 пре прекњижавања, као и
картице конта 423591 и 416132 од 21. маја 2021. године након спроведених
прекњижавања. Утврђена неправилност је отклоњена
Остале стручне услуге (423599) исказане су у укупном износу од 12.893 хиљада
динара. У току вршење ревизије узорковали смо исплате по уговорима о привременим
и повременим пословима.
4. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
На овој групи конта планирана су средства у износу од 41.860 хиљада динара а
извршен је расход у укупном износу од 25.943 хиљада динара, од чега се на остале
компјутерске услуге (423291) 948 хиљада динара, услуге образовања и усавршавања
запослених (423311) 48 хиљада динара, котизацију за стручна саветовања (423322) 135
хиљада динара, издаци за стручне испите (423391) 15 хиљада динара, услуге
информисања јавности (423421) 1.700 хиљада динара, објављивање тендера и
информативних огласа (423432) 150 хиљада динара, услуге ревизије (423511) 876
хиљада динара, услуге вештачења (423531) 27 хиљада динара, накнаде члановима
управних, надзорних одбора и комисија (423591) 6.709 хиљада динара, остале стручне
услуге (423599) 14.926 хиљада динара, репрезентација (423711) 395 хиљаде динара и
остале опште услуге (423911) 14 хиљада динара.
Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (423591) исказане су у
укупном износу од 6.709 хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо
исплаћене накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу ресурса и резерви
минералних сировина, ресурса подземних вода и геотермалних вода на територији АП
Војводине. Ревизијом узорковане документације утврдили смо да су накнаде за
чланове комисија који су запослени у Покрајинском секретаријату за енергетику,
грађевинарство и саобраћај у целости евидентирани и исказани на овом конту.
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је у
2020.години извршио плаћање за 182 члана комисија, износ од 6.709 хиљада динара.
Од укупно 182 ангажована лица за чланове комисија, 52 лица су запослена у
Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Лицима која
су запослена у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине,
исплаћено, на име оствареног рада у комисијама, укупно 2.626 хиљада динара и то:
Комисијама за полагање стручних испита за обављање стручних послова, 655 хиљаде
динара и Комисијама за утврђивање и оверу резерви минералних сировина, подземних
вода и геотермалних ресурса на територији АПВ 1.971 хиљада динара.
Откривена неправилност:
Евидентирањeм плаћања лицима запосленим у Покрајинском секретаријату за
енергетику, грађевинарство и саобраћај, за ангажовање у комисијама, на синтетичком
конту 423500 Стручне услуге, исти су исказани више за износ од 2.626 хиљаде динара,
док су расходи на синтетичком конту 416100 Награде запосленима и остали посебни
расходи исказани мање за исти износ, што није у складу са чланом 9. став 2. Уредбе о
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буџетском рачуноводству и са чланом 14. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
Мере предузете у поступку ревизије
Државна ревизорска институција је 17. маја 2021. године уручила Нацрт извештаја о
ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета АП
Војводине за 2020. годину у којем је навела констатације утврђене у претходно
наведеној неправилности. Покрајинска влада је на седници одржаној 19. маја 2021.
године размотрила информацију о Нацрту извештаја Државне ревизорске институције
о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета АП
Војводине за 2020. годину и донела Закључак П 127 Број: 402-70/2021. У тачки 4.
Закључка је задужила одговорна лица корисника буџетских средстава Аутономне
покрајине Војводине да одмах предузму активности на отклањању неправилности
исказивања накнада за рад лица ангажованих у комисијама и другим радним телима, а
који су запослени код послодавца у буџетској 2021. години. Аутономна покрајина
Војводине је дана 21. маја 2021. године доставила доказе да је утврђена неправилност
отклоњена на следећи начин: Покрајинска Влада је донела Решење о преносу средстава
у текућу буџетску резерву број 127 Број:401-8/2021-7 од 19. маја 2021 године као и
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број:401-9/2021-58 од 19.
маја 2021. године. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
је налозима за књижење број 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 и 216 извршио неопходна
прекњижавања и доставио је картице конта 423591 и 416132 пре прекњижавања као и
картице конта 423591 и 416132 од 21. маја 2021. године након спроведених
прекњижавања. Утврђена неправилност је отклоњена.
5. Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским
заједницама
На овој групи конта планирана су средства у износу од 228.619 хиљада динара а
извршен је расход у укупном износу од 142.586 хиљада динара, од чега се на директног
буџетског корисника односи 13.973 хиљада динара а на индиректне кориснике 128.613
хиљада динара. Расходи су код директног буџетског корисника извршени за следеће
намене услуге превођења (423111) шест хиљада динара, котизацију за семинаре
(423321) 60 хиљада динара, издаци за стручне испите (423391) 15 хиљада динара,
услуге информисања јавности (423421) 600 хиљада динара, објављивање тендера и
информативних огласа (423432) 577 хиљада динара, накнаде члановима управних,
надзорних одбора и комисија (423591) 3.239 хиљада динара, остале стручне услуге
(423599) 9.277 хиљада динара, репрезентација (423711) 100 хиљаде динара и остале
опште услуге (423911) 99 хиљада динара.
Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (423591) исказане су у
укупном износу од 3.239 хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо
исплаћене накнаде члановима Радне групе за праћење имплементације програма Музеј
20/21. Ревизијом узорковане документације утврдили смо да су накнаде за чланове
комисија који су запослени у Покрајинском секретаријату за културу, јавно
информисање и односе са верским заједницама у целости евидентирани и исказани на
овом конту.
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским
заједницама је у 2020.години извршио плаћање за 34 члана комисија, износ од 3.263
хиљаде динара. Од укупно 34 ангажована лица за чланове комисија, два лица су
запослена у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе са
верским заједницама. Лицима која су запослена у Покрајинском секретаријату за
72

Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад за 2020. годину

културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, исплаћено, на име
оствареног рада у комисијама, укупно 456 хиљада динара и то: Радна група за праћење
имплементације пројекта „ Музеј 20/21“ 314 хиљада динара и Комисијама за доделу и
награде АПВ и покрајинских признања 142 хиљаде динара.
Откривена неправилност:
Евидентирањeм плаћања лицима запосленим у Покрајинском секретаријату за културу,
јавно информисање и односе са верским заједницама, за ангажовање у комисијама, на
синтетичком конту 423500 Стручне услуге, исти су исказани више за износ од 456
хиљада динара, док су расходи на синтетичком конту 416100 Награде запосленима и
остали посебни расходи исказани мање за исти износ, што није у складу са чланом 9.
став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству и са чланом 14. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
Мере предузете у поступку ревизије
Државна ревизорска институција је 17. маја 2021. године уручила Нацрт извештаја о
ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета АП
Војводине за 2020. годину у којем је навела констатације утврђене у претходно
наведеној неправилности. Покрајинска влада је на седници одржаној 19. маја 2021.
године размотрила информацију о Нацрту извештаја Државне ревизорске институције
о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета АП
Војводине за 2020. годину и донела Закључак П 127 Број: 402-70/2021. У тачки 4.
Закључка је задужила одговорна лица корисника буџетских средстава Аутономне
покрајине Војводине да одмах предузму активности на отклањању неправилности
исказивања накнада за рад лица ангажованих у комисијама и другим радним телима, а
који су запослени код послодавца у буџетској 2021. години. Аутономна покрајина
Војводине је дана 21. маја 2021. године доставила доказе да је утврђена неправилност
отклоњена на следећи начин: Покрајинска Влада је донела Решење о преносу средстава
у текућу буџетску резерву број 127 Број:401-8/2021-7 од 19. маја 2021 године као и
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број:401-9/2021-58 од 19.
маја 2021. године. Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе
са верским заједницама је налогом за књижење број 725 извршио неопходна
прекњижавања и доставио је картице конта 423591 и 416132 пре прекњижавања, као и
картице конта 423591 и 416132 од 21. маја 2021. године након спроведених
прекњижавања. Утврђена неправилност је отклоњена.
6. Управа за заједничке послове покрајинских органа
На овој групи конта планирана су средства у износу од 92.595 хиљада динара а
извршен је расход у укупном износу од 75.988 хиљада динара, од чега се на услуге
одржавања софтвера (423212) односи 33.051 хиљада динара, остале компјутерске
услуге (423291) 8.467 хиљада динара, услуге образовања и усавршавања запослених
(423311) 226 хиљада динара, котизацију за семинаре (423321) 578 хиљада динара,
издаци за стручне испите (423391) 29 хиљада динара, услуге информисања јавности
(423421) 10 хиљада динара, објављивање тендера и информативних огласа (423432)
600 хиљада динара, остале стручне услуге (423599) 8.276 хиљада динара, хемијско
чишћење (423612) шест хиљада динара, репрезентација (423711) 21 хиљаде динара и
остале опште услуге (423911) 24.725 хиљада динара.
Услуге за одржавање софтвера (423212) су исказане у укупном износу од 33.051
хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да
су ови расходи евидентирани на основу плаћања по фактурама добављача „МДС“
Информатички инжењеринг д.о.о. Београд и „M&I Systems, Co“ д.о.о. Нови Сад.
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Oстале компјутерске услуге (423291) исказане су у укупном износу од 8.467 хиљада
динара. Ревизијом узорковане документације утврдили смо да су расходи извршени за
услуге имплементације редудантног веб сервера, провере информационе сигурности
као и услуге реконфигурације ДМЗ дела рачунарске мреже.
Услуге објављивања тендера и информативних огласа (423432) исказани су у
укупном износу од 600 хиљада динара и евидентирани су на основу плаћања
добављачу ЈП „Службени гласник“ Београд.
Остале стручне услуге (423599) исказане су у укупном износу од 8.276 хиљада
динара. У току вршење ревизије узорковали смо исплате по уговорима о привременим
и повременим пословима за месец март.
Остале опште услуге (423911) исказане су у укупном износу од 24.725 хиљада динара.
У току вршења ревизије узорковали смо извршене расходе на име пружених услуга
чишћења и одржавања хигијене у објектима који су у надлежности Управе за
заједничке послове. Расходи су извршени плаћањем фактура добављачу „Б.М.К.“ д.о.о.
Стара Пазова.
7. Српско народно позориште
На овој групи конта планирана су средства у износу од 28.944 хиљада динара а
извршени су расходи у укупном износу од 20.986 хиљада динара, од чега се на услуге
превођења (423111) односи 97 хиљада динара, услуге одржавања софтвера (423212)
222 хиљада динара, остале компјутерске услуге (423291) 584 хиљада динара, остали
издаци за стручно образовање (423399) 90 хиљада динара, услуге штампања
публикација (423413) 177 хиљада динара, остале услуге штампања (423419) 501
хиљада динара, услуге информисања јавности (423421) 334 хиљада динара,
објављивање тендера и информативних огласа (423432) 83 хиљада динара, остале
услуге рекламе и пропаганде (423439) 53 хиљаде динара, медијске услуге радија и
телевизије (423441) 315 хиљада динара, остале медијске услуге (423449) 248 хиљада
динара, остале финансијске услуге (423542) 1.215 хиљада динара, накнаде члановима
управних, надзорних одбора и комисија (423591) 150 хиљада динара, остале стручне
услуге (423599) 13.067 хиљада динара, хемијско чишћење (423612) 60 хиљада динара,
угоститељске услуге (423621) 335 хиљада динара, репрезентација (423711) 216 хиљада
динара и остале опште услуге (423911) 3.239 хиљада динара.
Услуге одржавања софтвера (423212) исказани су у укупном износу од 222 хиљаде
динара и извршени су за имплементацију и одржавање софтвера.
Остале услуге штампања (423419) су исказане у укупном износу од 501 хиљада
динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови
расходи евидентирани на основу плаћања добављачу „Графо маркетинг“ сзр Нови Сад.
Услуге информисања јавности (423421) су исказане у укупном износу од 334 хиљаде
динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврдили смо да су
расходи извршени на основу рачуна Дневник Војводина Пресс д.о.о. Нови Сад а на
основу уговора о пословно техничкој сарадњи.
Остале стручне услуге (423599) су исказане у укупном износу од 13.067 хиљада
динара. У току вршења ревизије узорковали смо извршене расходе за услуге стручног
надзора над реализацијом испоруке и уградње аудио и расветне технике за сцену који
су плаћени по рачуну „Спектра“ д.о.о. Нови Сад.
8. Покрајински завод за заштиту споменика културе
На овој групи конта планирана су средства у износу од 80.965 хиљада динара а
извршен је расход у укупном износу од 30.353 хиљада динара, од чега се на услуге
превођења (423111) односи 229 хиљада динара, услуге одржавања софтвера (423212)
200 хиљада динара, услуге образовања и усавршавања запослених (423311) 30 хиљада
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динара, котизације за семинаре (423321) 24 хиљада динара, услуге штампања
публикација (423413) 848 хиљада динара, остале услуге штампања (423419) 1.349
хиљада динара, објављивање тендера и информативних огласа (423432) 146 хиљада
динара, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (423591) 188
хиљада динара, остале стручне услуге (423599) 4.242 хиљада динара, угоститељске
услуге (423621) 202 хиљада динара, репрезентација (423711) 190 хиљада динара,
поклони (423712) 369 хиљада динара и остале опште услуге (423911) 22.336 хиљада
динара.
Остале опште услуге (423911) исказане су у укупном износу од 22.336 хиљада динара.
Ревизијом узорковане документације утврдили смо да су расходи извршени за
ангажовање физичке и стручне радне снаге за реализацију пројеката заштитних
археолошких радова на археолошким локалитетима на делу деонице 4. Магистралног
гасовода граница Бугарске - граница Мађарске. Плаћања су извршена добављачу
“Архитектура-проинг“ д.о.о. Петроварадин.
9. Покрајински завод за заштиту природе
На овој групи конта планирана су средства у износу од 27.170 хиљада динара а
извршен је расход у укупном износу од 14.309 хиљада динара, од чега се на
административне услуге (423100) односи 37 хиљада динара, компјутерске услуге
(423200) 2.241 хиљада динара, услуге образовања и усавршавања запослених (423300)
186 хиљада динара, услуге информисања (423400) 1.383 хиљада динара, стручне услуге
(423500) 9.860 хиљада динара, услуге за домаћинство и угоститељство (423600) 348
хиљада динара, репрезентација (423700) 144 хиљада динара, остале опште услуге
(423900) 110 хиљада динара.
Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (423591) исказане су у
укупном износу од 2.129 хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо
исплаћене накнаде члановима Управног и Надзорног одбора Покрајинског завода за
заштиту природе. Ревизијом узорковане документације утврдили смо да су накнаде за
чланове управног одбора из редова запослених у целости евидентирани и исказани на
овом конту.
Покрајински завод за заштиту природе је у 2020.години извршио плаћање за осам
чланова управног и надзорног одбора, износ од 2.129 хиљада динара. Од укупно осам
ангажованих лица за чланове комисија, пет лица су запослена у Покрајинском заводу
за заштиту природе. Лицима која су запослена у Покрајинском заводу за заштиту
природе, исплаћено, на име оствареног рада у комисијама, укупно 1.506 хиљада динара
и то: Управном одбору 1.392 хиљаде динара и Надзорном одбору 114 хиљада динара.
Откривена неправилност:
Евидентирањeм плаћања лицима запосленим у Покрајинском заводу за заштиту
природе, за ангажовање у управном и надзорном одбору, на синтетичком конту
423500 Стручне услуге, исти су исказани више за износ од 1.506 хиљада динара, док
су расходи на синтетичком конту 416100 Награде запосленима и остали посебни
расходи исказани мање за исти износ, што није у складу са чланом 9. став 2. Уредбе о
буџетском рачуноводству и са чланом 14. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
Мере предузете у поступку ревизије
Државна ревизорска институција је 17. маја 2021. године уручила Нацрт извештаја о
ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета АП
Војводине за 2020. годину у којем је навела констатације утврђене у претходно
наведеној неправилности. Покрајинска влада је на седници одржаној 19. маја 2021.
године размотрила информацију о Нацрту извештаја Државне ревизорске институције
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о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета АП
Војводине за 2020. годину и донела Закључак П 127 Број: 402-70/2021. У тачки 4.
Закључка је задужила одговорна лица корисника буџетских средстава Аутономне
покрајине Војводине да одмах предузму активности на отклањању неправилности
исказивања накнада за рад лица ангажованих у комисијама и другим радним телима, а
који су запослени код послодавца у буџетској 2021. години. Аутономна покрајина
Војводине је дана 21. маја 2021. године доставила доказе да је утврђена неправилност
отклоњена на следећи начин: Покрајинска Влада је донела Решење о преносу средстава
у текућу буџетску резерву број 127 Број:401-8/2021-7 од 19. маја 2021 године као и
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број:401-9/2021-58 од 19.
маја 2021. године. Покрајински завод за заштиту природе је налозима за књижење број
440,443,444,445 и 446 извршио неопходна прекњижавања и доставио је картице конта
423591 и 416132 пре прекњижавања као и картице конта 423591 и 416132 од 21. маја
2021. године након спроведених прекњижавања. Утврђена неправилност је отклоњена
2.2.1.3.11. Специјализоване услуге, група – 424000
Група конта 424000 – Специјализоване услуге садржи синтетичка конта на којима се
књиже пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта , медицинске
услуге, услуге одржавања аутопутева, услуге одржавања националних паркова и
природних површина, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и
остале специјализоване услуге.
Табела бр. 17 : Специјализоване услуге

Р. бр.
1
1

2

4
5

7
8

Организациона
јединица
2
ПС за регионални
развој, међународну
сарадњу и локалну
самоуправу
ПС за високо
образовање и
научноистраживачку
делатност
Српско народно
позориште
Покрајински завод за
заштиту споменика
културе
Укупно
организационе
јединице
УКУПНО АПВ
Група 424000

у хиљадама динара

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

3

4

5

6

7

8

137.727

137.727

128.070

128.070

93

100

87.000

78.300

72.042

72.042

92

100

146.485

149.222

58.305

58.305

39

100

39.800

44.662

30.115

30.115

67

100

411.012

409.911

288.532

288.532

70

100

749.174

766.582

609.295

609.295

79

100

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне
покрајине Војводине за 2020. годину укупни расходи за специјализоване услуге су
планирани у износу од 766.582 хиљаде динара. У Извештају о извршењу буџета АП
Војводине за 2020. годину исказани су укупно извршени расходи на име
специјализованих услуга у износу од 609.295 хиљада динара, што је за 21% мање у
односу на планирана средства.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Покрајински секретаријат за регионални развој, међународну сарадњу и
локалну самоуправу
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На овој групи конта планирана су средства у износу од 137.727 хиљада динара a
извршен је расход у укупном износу од 128.077 хиљада динара, од чега се целокупан
износ односи на остале специјализоване услуге.
Остале специјализоване услуге (424911) су исказане у укупном износу од 128.077
хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да
су ови расходи евидентирани на основу плаћања по фактури Развојне агенције, Нови
Сад а на основу Уговора број 141-401-270/2020-01 од 23. јануара 2020. године.
2. Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку
делатност
На овој групи конта планирана су средства у износу од 78.300 хиљаде динара и
извршен је расход у укупном износу од 72.042 хиљаде динара и то у целости за услуге
науке (424621).
Услуге науке (424621) су исказане у укупном износу од 72.042 хиљада динара.
Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи
евидентирани на основу Уговора о суфинансирању програма рада Српске академије
наука и уметности огранка у Новом Саду, Уговора о суфинансирању програма рада
Матице српске у 2020. години, Уговора о суфинансирању пројекта дигитализације
архивске грађе аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију Сану у Сремским
Карловцима.
3. Српско народно позориште
Расходи су планирани у укупном износу од 149.222 хиљада динара а исказани су у
износу од 58.305 хиљада динара. Расходи су извршени за услуге културе (424221)
58.290 хиљада динара, услуге јавног здравства - инспекције и анализа( 424331) две
хиљаде динара и остале медицинске услуге (424351) 13 хиљада динара.
Услуге културе (424221) исказани су у укупном износу од 58.290 хиљада динара.
Ревизијом узорковане документације утврдили смо да су расходи извршени за исплату
ауторских уговора композитора и глумаца као и аудио видео продукције концерта
оркестра и хора Опере.
4. Покрајински завод за заштиту споменика културе
Расходи су планирани у укупном износу од 44.662 хиљада динара а исказани су у
износу од 30.115 хиљада динара. Расходи су извршени за услуге културе (424221)
29.125 хиљада динара и остале специјализоване услуге (424911) 990 хиљада динара.
Услуге културе (424221) исказани су у укупном износу од 29.125 хиљада динара. У
току вршења ревизије узорковали смо извршене расходе у износу од 7.826 хиљада
динара који су извршени за радове на адаптацији и реконструкцију конака Манастира
Бођани.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 424000-Специјализоване услуге нису утврђене материјално значајне
неправилности, приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.3.12. Текуће поправке и одржавање, група – 425000
На субаналитичким контима ове групе расхода књиже се трошкови текућих поправки и
одржавања зграда, других објеката и опреме.
Табела бр. 18: Текуће поправке и одржавање

у хиљадама динара

Р. бр.

Организациона
јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8
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1

Управа за заједничке
послове
покрајинских органа

44.304

48.116

36.358

36.358

76

100

2

Српско народно
позориште

8.600

12.200

7.333

7.333

60

100

3

Музеј Војводине

3.070

4.955

4.615

4.615

93

100

5.500

15.000

17.137

114

100

61.474

80.270

65.444

65.444

82

100

80.493

100.542

79.207

79.207

78

100

4

5
6

Покрајински завод за
заштиту споменика
културе
Укупно
организационе
јединице
УКУПНО АПВГрупа 425000

17.137

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне
покрајине Војводине за 2020. годину укупни расходи за текуће поправке и одржавање
су планирани у износу од 100.542 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета АП
Војводине за 2020. годину исказани су укупно извршени расходи на име текуће
поправке и одржавање у износу од 79.207 хиљада динара, што је за 22% мање у односу
на планирана средства.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Управа за заједничке послове покрајинских органа
На овој групи конта планирана су средства у износу од 48.116 хиљада динара а расходи
су извршени у укупном износу од 36.358 хиљада динара, од чега се на молерске радове
(425113) односи 327 хиљада динара, електричне инсталације (425117) 90 хиљада
динара, остaлe услугe и мaтeриjaли зa тeкућe пoпрaвкe и oдржaвaњe згрaдa (425119)
1.742 хиљада динара, текуће поправке и одржавање осталих објеката (425191) 544
хиљада динара, механичке поправке (425211) 22.443 хиљада динара, намештај (425221)
350 хиљада динара, рачунарска опрема (425222) 3.352 хиљада динара, опрема за
комуникацију (425223) 490 хиљада динара, електронска и фотографска опрема
(425224) 3.506 хиљада динара, опрема за домаћинстава (425225) 579 хиљада динара,
уградна опрема (425227) 784 хиљада динара, тeкућeпoпрaвкeи oдржaвaњeoпрeмeзa
jaвну бeзбeднoст (425281) 1.832 хиљада динара и тeкућe пoпрaвкe и oдржaвaњe
прoизвoднe, мoтoрнe, нeпoкрeтнeи нeмoтoрнeопреме (425291) 319 хиљада динара.
Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (425119) су
исказани у укупном износу од 1.742 хиљада динара. Увидом у узорковану
рачуноводствену документацију утврђено је да је расход извршен на основу плаћања за
изведене радове на хобловању и лакирању паркета.
Механичке поправке (425211) су исказане у укупном износу од 22.443 хиљада
динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да је расход
извршен на основу плаћања по фактури добављача Ауто центар „Интерсрем“ д.о.о.
Ветерник за поправке аутомобила.
Намештај (425221) исказани су у укупном износу од 350 хиљада динара. Расходи су
извршени плаћањем рачуна добављачу ПР „Ентеријер Милојевић“ Нови Сад за
извршене радове на поправци намештаја.
Електронска и фотографска опрема (425224) је исказана у укупном износу од 3.506
хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да је
расход извршен за извршене услуге одржавања видео надзора и поправке штампача.
2. Српско народно позориште
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На овој групи конта планирана су средства у износу од 12.200 хиљада динара а
расходи су извршени у укупном износу од 7.333 хиљада динара и то за остaлeуслугeи
мaтeриjaли зa тeкућe пoпрaвкe и oдржaвaњe згрaдa (425119) 5.089 хиљада динара,
остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (425219) 632 хиљада динара,
рачунарска опрема (425222) 30 хиљада динара, текуће поправке и одржавање опреме за
културу (425262) 516 хиљада динара, тeкућe пoпрaвкe и oдржaвaњe oпрeмe зa jaвну
бeзбeднoст (425281) 1.051 хиљада динара и тeкућeпoпрaвкeи oдржaвaњeпрoизвoднe,
мoтoрнe, нeпoкрeтнeи нeмoтoрнeопреме (425291) 15 хиљада динара.
Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (425119) су
исказани у укупном износу од 5.089 хиљада динара. Увидом у узорковану
рачуноводствену документацију утврђено је да је расход извршен на основу плаћања
„Соко инжењеринг“ д.о.о из Београда за извршене радове на чишћењу и дезинфекцији
канала и клима комора.
3. Музеј Војводине
На овој групи конта планирана су средства у износу од 4.955 хиљада динара и извршен
је расход у укупном износу од 4.615 хиљада динара, од чега се на зидарске радове
(425111) односи 157 хиљада динара, столарске радове (425112) 623 хиљада динара,
молерске радове (425113) 1.084 хиљада динара, радове на крову (425114) 146 хиљада
динара, радове на водоводу и канализацији (425115) 296 хиљада динара, централно
грејање (425116) 1.037 хиљада динара, електричне инсталације (425117) 115 хиљада
динара, остале услуге и материјале за текуће поправке и одржавање зграда (425119)
462 хиљада динара, механичке поправке (425211) 79 хиљада динара, поправке
електричне и електронске опреме (425212) 35 хиљада динара, остале поправке и
одржавање опреме за саобраћај (425219) 70 хиљада динара, рачунарска опрема
(425222) 100 хиљада динара, електронска и фотографска опрема (425224) 82 хиљада
динара, остале поправке и одржавање опреме (425229) 150 хиљада динара и текуће
поправке и одржавање за јавну безбедност (425281) 179 хиљада динара.
Столарски радови (425112) исказани су у укупном износу од 623 хиљада динара.
Ревизијом узорковане документације утврдили смо да су расходи извршени плаћањем
рачуна „НПН Градња“ д.о.о. Нови Сад за радове извршене на санацији сутерена Музеја
Војводине.
Молерски радови (425113) исказани су у укупном износу од 1.084 хиљада динара.
Равизијом узорковане документације утврдили смо да су расходи у износу од 523
хиљада динара извршени за изведене молерске радове плаћањем рачуна добављачу
„Ентеријер Моша СРБ“ д.о.о. Нови Сад. Рачун добављача61 је примљен дана 20. јула
2020. године, док је рачуноводствена исправа у пословним књигама прокњижена истог
дана када је и плаћена односно 6. августа 2020. године.
Централно грејање (425116) исказани су у укупном износу од 1.037 хиљада динара и
извршени су плаћањем рачуна добављачу „НПН Градња“ д.о.о. Нови Сад.
Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да је Музеј Војводине
рачуноводствене исправе књижи истог дана када их плаћа, што није у складу са чланом 16.
став 9 Уредбе о буџетском рачуноводству којим је прописано да се рачуноводствене
исправе књиже истог дана, а најкасније наредног дана од дана добијања рачуноводствене
исправе. ( Детаљан опис дат код тачке 2.2.3.3. Биланс стања- Пасива)
4. Покрајински завод за заштиту споменика културе
На овој групи конта планирана су средства у износу од 15.000 хиљада динара а расходи
су извршени у укупном износу од 17.137 хиљада динара, од чега се на радове на крову
61
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(425114) односи 11.074 хиљада динара, радове на водоводу и канализацији (425115)
четири хиљаде динара, централно грејање (425116) 234 хиљада динара, електричне
инсталације (425117) 430 хиљада динара, текуће поправке и одржавање осталих
објеката (425119) 3.287 хиљада динара, механичке поправке (425211) 693 хиљада
динара, остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (425219) 170 хиљада динара,
рачунарска опрема (425222) 602 хиљада динара, електронска и фотографска опрема
(425226) 643 хиљада динара.
Радови на крову (425114) исказани су у износу од 11.074 хиљада динара. У току
вршења ревизије узорковали смо извршене расходе за радове на текућем одржавању
крова зграде Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин и за
радове на партерном уређењу дворишта зграде.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 425000-Текуће поправке и одржавање нису утврђене материјално
значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.3.13. Материјал, група – 426000
Група конта 426000 – Материјал садржи синтетичка конта на којима се књижи набавка
материјала (административни материјал, материјал за пољопривреду, материјал за
образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за очување
животне средине и науку, материјали за образовање, културу и спорт, материјали за
одржавање хигијене и угоститељство,и материјали за посебне намене).
Табела бр. 19: Материјал

у хиљадама динара

Р. бр.

Организациона
јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Скупштина АП
Војводине

48.743

31.643

30.298

30.298

96

100

2

ПС за урбанизам и
заштиту животне
средине

290.547

292.237

288.455

288.455

99

100

3

Управа за заједничке
послове покрајинских
органа

137.518

138.995

117.753

117.753

85

100

476.808

462.874

436.506

436.506

94

100

589.245

574.958

522.831

522.831

91

100

4
5

Укупно све
организационе
јединице
УКУПНО АПВГрупа 426000

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне
покрајине Војводине за 2020. годину укупни расходи за материјал су планирани у
износу од 574.958 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета АП Војводине за
2020. годину исказани су укупно извршени расходи на име материјала у износу од
522.831 хиљада динара, што је за 9% мање у односу на планирана средства.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Скупштина Аутономне покрајине Војводине
Расходи за материјал су планирани у износу од 31.643 хиљада динара а исказани су
у износу од 30.298 хиљада динара и то за канцеларијски материјал (426111) 14 хиљада
динара, стручна литература за редовне потребе запослених (426311) 503 хиљада динара
и остали материјали за посебне намене (426919) 29.781 хиљада динара.
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Остали материјали за посебне намене (426919) исказани су у износу од 29.781
хиљада динара. Ревизијом узорковане документације смо утврдили да су расходи
извршени за набавку изборног и осталог пратећег материјала за спровођење избора за
посланике у Скупштину АП Војводине у 2020. години. Исплата је извршена по
рачунима ЈП „Службени гласник“ Београд.
2. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
На овој групи конта планирана су средства у износу од 292.237 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 288.455 хиљада динара од чега директни
буџетски корисник 283.785 хиљада динара а индиректни корисник Покрајински завод
за заштиту природе 4.669 хиљада динара. Код директног буџетског корисника расходи
су извршени за следеће намене канцеларијски материјал (426111) 317 хиљада динара,
остали материјал за очување животне средине и науку (426591) 282.468 хиљада динара
и остали материјал за посебне намене ( 426919) 1.000 хиљада динара.
Канцеларијски материјал (426111) су исказани у износу од 317 хиљада динара.
Остали материјали за очување животне средине у науку (426591) су исказани у
укупном износу од 282.468 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену
документацију утврђено да је су расходи извршени на основу плаћања по фактури
добављача „Sani Eco Vita“ д.о.о. Лазаревац, Panagro M&G д.о.о. Панчево, „Еко сан“
д.о.о. Београд и „Emporio team“ д.о.о. Београд за куповину препарата за сузбијање
комараца и крпеља.
3. Управа за заједничке послове покрајинских органа
На овој групи конта планирана су средства у износу од 138.995 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 117.753 хиљада динара, од чега се на
канцеларијски материјал (426111) односи 19.916 хиљада динара, цвеће и зеленило
(426131) 374 хиљада динара, стручну литературу за редовне потребе запослених
(426311) 1.048 хиљада динара, бензин (426411) 18.000 хиљада динара, дизел гориво
(426412) 27.000 хиљада динара, остали материјал за превозна средства (426491) 2.165
хиљада динара, хемијска средства за чишћење (426811) 2.218 хиљада динара, инвентар
за одржавање хигијене (426812) 83 хиљаду динара, остали материјал за одржавање
хигијене (426819) 8.123 хиљада динара, пића (426822) 11.017 хиљада динара,
намирнице за припремање хране (426823) 8.387 хиљада динара, остали материјали за
угоститељство (426829) 564 хиљада динара, потрошни материјал (426911) 14.841
хиљада динара, резервне делове (426912) 37 хиљада динара и инвентар (426913) 3.624
хиљада динара и остале материјале за посебне намене (426919) 356 хиљада динара.
Канцеларијски материјал (426111) је исказан у укупном износу од 19.916 хиљада
динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено да је су
расходи извршени на основу плаћања по фактури добављача „Sagittarius“ д.о.о.
Суботица.
Бензин (426411) је исказан у укупном износу од 18.000 хиљада динара. Увидом у
рачуноводствену документацију утврђено да је су расходи извршени на основу
плаћања по предрачуну добављача НИС а.д. Нови Сад. Добављач крајем месеца
доставља рачуне за купљено гориво у том месецу.
Дизел гориво (426412) је исказано у укупном износу од 27.000 хиљада динара. Увидом
у узорковану рачуноводствену документацију утврђено да је су расходи извршени на
основу плаћања по предрачуну добављача НИС а.д. Нови Сад. Добављач крајем
месеца доставља рачуне за купљено дизел гориво у том месецу.
Остали материјал за одржавање хигијене (426819) је исказано у укупном износу од
8.123 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено
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да је су расходи извршени на основу плаћања по фактури добављача „Sagittarius“ д.о.о.
Суботица.
Пића(426822) су исказана у укупном износу од 11.017 хиљада динара. Увидом у
рачуноводствену документацију утврђено да је су расходи извршени на основу
плаћања по фактури добављача „Универекспорт“ д.о.о. Нови Сад.
Потрошни материјал (426911) је исказан у укупном износу од 14.841 хиљада динара.
Увидом у рачуноводствену документацију утврђено да је су расходи извршени на
основу плаћања по фактури добављача „Синофарм“ д.о.о. Београд за куповину
заштитних маски за лице.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 426000-Материјал нису утврђене материјално значајне неправилности,
приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.3.14. Отплате домаћих камата, група - 441000
Отплата домаћих камата садржи синтетичка конта, и то: Отплата камата на домаће
хартије од вредности; Отплата камата осталим нивоима власти; Отплата камата
домаћим јавним финансијским институцијама; Отплата камата домаћим пословним
банкама; Отплата камата осталим домаћим кредиторима.
Табела бр. 20 : Отплате домаћих камата

Р.б
р

Организациона
јединица

1
1

2
ПС за финансије
Укупно организационa
јединицa

2
3

УКУПНО АПВ - Група
441000

у хиљадама динара

3
115.546

Ребаланс са
реалокацијам
а
4
105.546

Исказано
извршењ
е
5
102.274

115.546

105.546

115.660

105.660

Ребаланс

Налаз
ревизије

6/4

6/5

6
102.274

7
97

8
100

102.274

102.274

97

100

102.274

102.274

97

100

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2020. годину укупни расходи за отплату домаћих камата су
планирани у износу од 105.660 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета
исказани су укупно извршени расходи на име отплате домаћих камата АП Војводине за
2020. годину у износу од 102.274 хиљада динара, што је за 3% мање у односу на
планирана средства.
Предмет ревизије је био следећи корисник буџета АП Војводине:
1. Пoкрајински секретаријат за финансијe
На позицијама Покрајинског секретаријата за финансије, програмска активност 22011001 сервисирање домаћег јавног дуга, функционална класификација 170- Трансакције
јавног дуга, економска класификација 441- Отплата домаћих камата, планирана су
средства у износу 105.546 хиљада динара, а расходи су извршени у износу од 102.274
хиљада динара и то за отплату камата на домаће дугорочне хартије од вредности
(441121) 28.746 хиљада динара и за отплате камата домаћим пословним банкама
(441411) 73.528 хиљада динара.
Отплата камата домаћим пословним банкама (441411) На овом конту евидентирани
су расходи у износу од 73.528 хиљаде динара. Увидом у узорковану рачуноводствену
документацију утврдили смо да су на овом конту евидентирани расходи за отплату
камата домаћим пословним банкама по основу уговора дугорочном наменском
кредиту број 58-40-1218097,6 од 6. јула 2018. Године закљученог са „Banca intesa“ АД
Београд.
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На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 441000- Отплате домаћих камата нису утврђене материјално значајне
неправилности, приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.3.15. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијамагрупа 451000
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама садржи аналитичка
конта на којем се књиже текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама и капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама.
Табела бр. 21: Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

у хиљадама динара

Р. бр.

Организациона
јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ПС за културу, јавно
информисање и односе с
верским заједницама

1.166.061

1.259.861

1.259.861

1.259.861

100

100

2

ПС за пољопривреду,
водопривреду и
шумарство

5.164.477

5.164.477

4.568.703

4.568.703

88

100

3

Укупно организационе
јединице

6.330.538

6.424.338

5.828.564

5.828.564

91

100

4

УКУПНО АПВ- Група
451000

6.650.935

6.784.438

6.129.870

6.129.870

90

100

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне
покрајине Војводине за 2020. годину укупни расходи за субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама планирани су у износу од 6.784.438
хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета АП Војводине за 2020. годину
исказани су укупно извршени расходи на име субвенција јавним нефинансијским
предузећима и организацијама у износу од 6.129.870 хиљада динара, што је за 10%
мање у односу на планирана средства.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с
верским заједницама
На овој групи конта планирана су средства у износу од 1.791.020 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 1.790.590 хиљада динара, од чега се на текуће
субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама односи
1.220.650 хиљада динара, док се 569.940 хиљада динара односи на капиталне
субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама.
Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и
организацијама (451191) су исказане у укупном износу од 1.109.861 хиљада динара.
Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи
евидентирани на основу преношења средстава по основу Уговора о финансирању
закљученог са Јавном медијском установом „Радио-телевизија Војводине“ Нови Сад.
Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и
организацијама (451291) су исказане у укупном износу од 150.000 хиљада динара.
Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи
евидентирани на основу преношења средстава по основу Уговора о финансирању
закљученог са Јавном медијском установом „Радио-телевизија Војводине“ Нови Сад.
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2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
На овој групи конта планирана су средства у износу од 5.164.477 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 4.568.703 хиљада динара, од чега се на текуће
субвенције за пољопривреду (451141) односи 204.933 хиљада динара, на капиталне
субвенције за водопривреду (451231) 3.436.523 хиљада динара и на капиталне
субвенције за пољопривреду (451241) 927.247 хиљада динара.
Текуће субвенције за пољопривреду (451141) су исказане у укупном износу од
204.933 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да су ови расходи евидентирани на основу преношења средстава по основу
Уговора закључених са ПСС „Пољопривредне станице“ д.о.о. Нови Сад, ПСС
„Зрењанин“ д.о.о. Зрењанин и ПСС „Сремске Митровице“ д.о.о. Сремска Митровица за
финансирање реализације Програма спровођења и унапређења саветодавних послова за
2020. годину у АП Војводини.
Капиталне субвенције за водопривреду (451231) су исказане у укупном износу од
3.436.523 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да су ови расходи евидентирани на основу преношења средстава по основу
Уговора са Јавним водопривредним предузећем „Воде Војводине“ Нови Сад за
финансирање извршавања послова од општег интереса од стране ЈВП „Воде
Војводине“.
Капиталне субвенције за пољопривреду (451241) су исказане у укупном износу од
927.247 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да су ови расходи евидентирани на основу преношења средстава по основу
Уговора закљученог са пољопривредним газдинствима у реализацији Инвестиције у
физичка сресдтва пољопривредних газдинстава а на основу дела тачке 2.2. Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
територију Аутономне покрајине Војводине у 2020. години62.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 451000- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових
расхода.
2.2.1.3.16. Субвенције приватним предузећима, група – 454000
Група конта 454000 - Субвенције приватним предузећима садржи аналитичка конта на
којем се књиже текуће субвенције приватним предузећима и капиталне субвенције
приватним предузећима.
Табела бр. 22: Субвенције приватним предузећима

у хиљадама динара

Р. бр.

Организациона
јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ПС за културу, јавно
информисање и односе с
верским заједницама

62.650

64.650

64.650

64.650

100

100

2

ПС за привреду и
туризам

210.960

208.114

208.114

208.114

100

100

3

Укупно организационе
јединице

273.610

272.764

272.764

272.764

100

100

4

УКУПНО АПВ- Група
454000

314.210

313.364

311.200

311.200

99

100

62

„Службени лист АПВ“ број 54/19
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Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне
покрајине Војводине за 2020. годину укупни расходи за субвенције приватним
предузећима су планирани у износу од 313.364 хиљада динара. У Извештају о
извршењу буџета АП Војводине за 2020. годину исказани су укупно извршени расходи
на име субвенција приватним предузећима у износу од 311.200 хиљада динара, што је
за 1% мање у односу на планирана средства.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с
верским заједницамa
На овој групи конта планирана су средства у износу од 64.650 хиљада динара a
извршен је расход у укупном износу од 64.650 хиљада динара, а целокупан износ се
односи на текуће субвенције приватним предузећима.
Текуће субвенције приватним предузећима (454111) су исказане у укупном износу
од 64.650 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да су ови расходи евидентирани на основу преношења средстава по основу
Уговора о суфинансирању пројеката по конкурсу у 2020. години закључених са
„Contrast studios“ д.о.о. Београд и „Дневник војводина Прес“ д.о.о. Нови Сад.
2. Покрајински секретаријат за привреду и туризам
На овој групи конта планирана су средства у износу од 208.114 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 208.114 хиљада динара, од чега се на текуће
субвенције приватним предузећима (454111) односи 120.260 хиљада динара, а на
капиталне субвенције приватним предузећима (451211) 87.854 хиљада динара.
Текуће субвенције приватним предузећима (454111) су исказане у укупном износу
од 120.260 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да су ови расходи евидентирани на основу потписаних Уговора о
коришћењу бесповратних средстава а на основу Јавног конскурса за доделу
бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за
субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2020. години.
Капиталне субвенције приватним предузећима (454211) су исказане у укупном
износу од 87.854 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену
документацију утврђено је да су ови расходи евидентирани на основу потписаних
Уговора о коришћењу бесповратних средстава а на основу Јавног конскурса за доделу
бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за
субвенционисање издатака за набавку машина/опреме, за набавку софтвера или за
стицање нематеријалне имовине у 2020. години.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 454000- Субвенције приватним предузећима нису утврђене материјално
значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.3.17. Трансфери осталим нивоима власти, група – 463000
Група конта 463000 – Трансфери осталим нивоима власти садржи текуће трансфере
осталим нивоима власти и капиталне трансфере осталим нивоима власти.
Табела бр. 23 : Трансфери осталим нивоима власти

у хиљадама динара

Р. бр.

Организациона
јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ПС за финансије

8.534.521

8.925.945

8.780.290

8.780.290

98

100
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2

ПС за образовање,
прописе, управу и
националне мањиненационалне заједнице

29.773.084

29.882.554

29.733.444

29.733.444

99

100

3

ПС за високо
образовање и научноистраживачку делатност

7.672.261

7.689.290

7.492.047

7.492.047

98

100

4

Управа за капитална
улагања АПВ

4.816.108

4.746.776

3.960.980

3.960.980

83

100

5

Укупно организационе
јединице

50.795.974

51.244.565

50.000.210

50.000.210

98

100

6

УКУПНО АПВ-Група
463000

52.314.494

52.998.068

51.546.317

51.546.317

97

100

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне
покрајине Војводине за 2020. годину укупни расходи за трансфере осталим нивоима
власти су планирани у износу од 52.998.068 хиљада динара. У Извештају о извршењу
буџета АП Војводине за 2020. годину исказани су укупно извршени расходи на име
трансфера осталим нивоима власти у износу од 51.546.317 хиљада динара, што је за 3%
мање у односу на планирана средства.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Покрајински секретаријат за финансије
На овој групи конта планирана су средства у износу од 8.925.945 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 8.780.290 хиљаду динара, од чега се на
наменске трансфере нивоу градова односи (463132) 287.921 хиљада динара,
ненаменске трансфере нивоу градова (463133) 2.420.500 хиљада динара, наменске
трансфере нивоу општина (463142) 117.217 хиљада динара, ненаменске трансфере
нивоу општина (463143) 5.285.054 хиљада динара, капиталне трансфере нивоу градова
(463231) 651.600 хиљада динара и капиталне трансфере нивоу општина (463241) 17.998
хиљада динара.
Ненаменски трансфери нивоу градова (463132) су исказани у укупном износу од
2.218.791 хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо трансфере на основу
преноса средстава градовима на територији АП Војводине у складу са члановима 37. и
48. Закона о финансирању локалне самоуправе. Расходи су извршени на основу
Решења покрајинског секретара о преносу средстава и Решења о преносу трансферних
средстава градовима и општинама Министарства финансија Републике Србије.
Ненаменски трансфери нивоу општина (463143) су исказани у укупном износу од
5.238.025 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да су трансфери евидентирани на основу преноса средстава општинама на
територији АП Војводине у складу са члановима 37. и 48. Закона о финансирању
локалне самоуправе.
Капитални трансфери нивоу градова (463231) су исказани у укупном износу од
651.600 хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо извршене трансфере у
износу од 350.000 хиљада динара која су пренета на основу Решења Министарства
културе и информисање Републике Србије за суфинансирање наставка радова на
адаптацији, реконструкцији и доградњи „Народног позоришта – Народног казалишта –
Nepszinhaz“ у Суботици у току 2020. године VIII-2 фаза.
2. Покрајински секретаријат за образовање, прописе и националне
мањине
На овој групи конта планирана су средства у износу од 29.882.554 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 29.733.444 хиљаду динара, од чега се на текуће
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трансфере нивоу Републике (463111) односи 28.959.529 хиљада динара, текући
трансфери за АП Војводина (463121) 500 хиљада динара, наменске трансфере нивоу
градова (463132) 235.307 хиљада динара, наменске трансфере нивоу општина (463142)
351.229 хиљада динара, капиталне трансфере нивоу Републике (463211) 181.416
хиљада динара и капиталне трансфере нивоу општина (463241) 5.463 хиљада динара.
Текући трансфери нивоу Републике (463111) су исказани у укупном износу од
28.959.529 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврдили смо да су трансфери извршени на име плата запосленима у основном и
средњем образовању на територији Аутономне покрајине Војводине. Расходи су
евидентирани на основу Решења покрајинског секретара о преносу средстава.
Капитални трансфери нивоу Републике (463211) су исказани у укупном износу од
181.416 хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо извршене трансфере
Пољопривредној школи Бачка Топола за финансирање набавке опреме за нови
ученички дом у Бачкој Тополи и Школи за основно музичко васпитање и образовање
„Петар Коњовић“ Бечеј за набавку интерактивне табле са пројектором. Трансфери су
извршени на основу Решења покрајинског секретара и на основу Уговора о додели
новчаних средстава из буџета АП Војводине.
Наменски трансфери нивоу општина (463142) су исказани у укупном износу од
351.229 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да су трансфери извршени предшколским установама на територији АП
Војводине за реализацију четворочасовног припремног предшколског програма а на
основу Решења покрајинског секретара и Решења Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
3. Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
На овој групи конта планирана су средства у износу од 7.689.290 хиљада динара a
извршен је расход у укупном износу од 7.492.047 хиљаду динара, од чега се на текуће
трансфере нивоу Републике (463111) односи 7.298.344 хиљада динара, наменске
трансфере нивоу градова (463132) 2.968 хиљада динара, наменске трансфере нивоу
општина (463142) 10.463 хиљада динара и на капиталне трансфере нивоу Републике
(463211) 180.272 хиљада динара.
Текући трансфери нивоу Републике (463111) су исказани у укупном износу од
7.492.047 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да су трансфери извршени на име исплата плата запослених у
високошколским установама Универзитета у Новом Саду. Расходи су евидентирани на
основу Решења о исплати покрајинског секретара и спецификације исплате
корисницима буџета.
Капитални трансфери нивоу Републике (463211) су исказани у укупном износу од
180.272 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да је трансфер извршен Факултету техничких наука Универзитета у Новом
Саду за набавку техничке опреме за Научно-технолошки парк у Новом Саду и
Медицинском факултету за суфинансирање доградње објекта Медицинског факултета
у Новом Саду. Плаћање је извршено сагласно Решењу покрајинског секретара и
Уговора о додели новчаних средства.
4. Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
На овој групи конта планирана су средства у износу од 4.746.776 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 3.960.980 хиљаду динара, од чега се на
капиталне трансфере нивоу градова односи (463231) 884.826 хиљада динара и
капиталне трансфере нивоу општина (463241) 3.076.154 хиљада динара
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Капитални трансфери нивоу градова (463231) су исказани у укупном износу од
884.826 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да је да су трансфери евидентирани на основу преноса средстава Граду
Новом Саду за финансирање пројекта „Изградња Жежељевог моста преко реке Дунава
у Новом Саду“ и Граду Сомбору за финансирање пројекта „Локални пут регионалног
значаја Стапар – Сивац на територији града Сомбора“. Плаћања које је извршено према
Решењу директора управе и Уговора о преносу средстава по јавном конкурсу за
финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре.
Капитални трансфери нивоу општина (463241) су исказани у укупном износу од
3.076.154 хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо извршене
општинама Мали Иђош, Оџаци, Рума и Опово за финансирање и суфинансирање
пројеката на основу јавних конкурса. Расходи су евидентиран на основу Решењу
директора управе и Уговора о преносу средстава.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 463000- Трансфери осталим нивоима власти нису утврђене материјално
значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.3.18. Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, група –
464000
Група конта 464000 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање
садржи текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање и капиталне
дотације организацијама за обавезно социјално осигурање.
Табела бр. 24 : Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

у хиљадама динара

Р. бр.

Организациона
јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ПС за здравство

3.077.340

3.133.874

1.629.633

1.629.633

52

100

2

Укупно организационе
јединице

3.077.340

3.133.874

1.629.633

1.629.633

52

100

3

УКУПНО АПВ- Група
464000

3.077.340

3.133.874

1.629.633

1.629.633

52

100

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне покрајине
Војводине за 2020. годину укупни расходи за дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање су планирани у износу од 3.133.874 хиљаду динара. У Извештају
о извршењу буџета АП Војводине за 2020. годину исказани су укупно извршени
расходи на име дотација организацијама за обавезно социјално осигурање у износу од
1.629.633 хиљада динара, што је за 48% мање у односу на планирана средства.
Предмет ревизије је био следећи корисник буџета АП Војводине:
1. Покрајински секретаријат за здравство
На овој групи конта планирана су средства у износу од 3.133.875 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 1.629.633 хиљада динара, од чега се на текуће
дотације здравственим установама за инвестиције и инвестиционо одржавање (464112)
односи 2.431 хиљада динара, на текуће дотације здравственим установама за набавку
медицинске и друге опреме (464113) односи 144.801 хиљада динара, капиталне
дотације здравственим установама за инвестиције и инвестиционо одржавање (464212)
524.552 хиљада динара и капиталне дотације здравственим установама за набавку
медицинске и друге опреме (464213) 967.849 хиљада динара.
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Текуће дотације здравственим установама за инвестиције и инвестиционо
одржавање (464112) су исказане у укупном износу од 2.431 хиљада динара. Ревизијом
узорковане документације утврдили смо да су расходи евидентирани на основу
преноса средстава Дому здравља Нови Сад за финансирање услуга сакупљања,
транспорта, складиштења и третмана инфективног медицинског отпада из привремене
болнице на Новосадском сајму током пандемије изазване вирусом COVID-19.
Текуће дотације здравственим установама за набавку медицинске и друге опреме
(464113) су исказане у укупном износу од 144.801 хиљада динара. Увидом у
узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да је расход евидентиран на
основу извршених преноса средстава Клиничком центру Војводине из Новог Сада,
Капиталне дотације здравственим установама за инвестиције и инвестиционо
одржавање (464212) су исказане у укупном износу од 524.552 хиљада динара. Увидом
у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да је расход евидентиран на
основу плаћања које је извршено према Решењу и Уговору закљученог са Општом
болницом Врбас за поправку медицинске опреме и Клиничком центру Војводине за
реконструкцију објеката.
Капиталне дотације здравственим установама за набавку медицинске и друге
опреме (464213) су исказане у укупном износу од 967.849 хиљада динара. Увидом у
узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да је расход евидентиран на
основу плаћања које је извршено према Решењу и Уговору закљученог са Институтом
за кардиоваскуларне болести Војводине из Сремске Каменице за унапређивање
информационог система и дигиталног повезивања.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 464000- Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање нису
утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.3.19. Остале дотације и трансфери, група – 465000
На овој економској класификацији евидентирају се расходи за остале текуће дотације
и трансфере и остале капиталне дотације и трансфере.
Табела бр.25 : Остале дотације и трансфери
Организациона
Р. бр.
Ребаланс
јединица

Ребаланс са
реалокацијама

у хиљадама динара
Исказано
Налаз
6/4
извршење
ревизије

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ПС за регионални развој,
међурегионалну сарадњу
и локалну самоуправу

122.821

126.321

126.321

126.321

100

100

139.255

145.760

145.760

145.760

100

100

37.062

47.175

42.511

42.511

90

100

23.573

23.573

23.573

23.573

100

100

2

3
4

ПС за социјалну
политику, демографију и
равноправност полова
ПС за пољопривреду,
водопривреду и
шумарство
Служба за реализацију
програма развоја АПВ

5

Укупно организационе
јединице

322.711

342.829

338.165

338.165

99

100

6

УКУПНО АПВ - Група
465000

456.390

470.217

423.674

423.674

90

100

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне покрајине
Војводине за 2020. годину укупни расходи за остале дотације и трансфере су
планирани у износу од 470.217 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета АП
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Војводине за 2020. годину исказани су укупно извршени расходи на име осталих
дотација и трансфера у износу од 423.674 хиљада динара, што је мање извршење за
10% у односу на план.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу
и локалну самоуправу
На овој групи конта планирана су средства у износу од 126.321 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 126.321 хиљада динара, од чега се на остале
текуће дотације и трансфере (465111) односи 124.424 хиљада динара, остале текуће
дотације по закону (465112) 46 хиљада динара и на остале капиталне дотације и
трансфере (465211) 1.851 хиљада динара.
Остале текуће дотације и трансфери (465111) исказане су у укупном износу од
124.424 хиљаде динара. Ревизијом узорковане документације утврдили смо да су
расходи евидентирани на основу плаћања које је извршено на основу Решења
Покрајинског секретара и Уговора са Фондом „Европски послови“ Аутономне
покрајине Војводине.
Остале капиталне дотације и трансфери (465211) исказане су у укупном износу од
1.851 хиљада динара и евидентирана на основу извршених преноса средстава Фонду
„Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине.
2. Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и
равноправност полова
На овој групи конта планирана су средства у износу од 145.760 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 145.760 хиљада динара, од чега се на остале
текуће дотације и трансфере односи (465111) 94.705 хиљада динара, остале текуће
дотације по закону (465112) 55 хиљада динара и на остале капиталне дотације и
трансфере 51.000 хиљада динара
Остале текуће дотације и трансфери (465111) су исказане у укупном износу од
94.705 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено
је да је расход евидентиран на основу плаћања које је извршено према Решењима
покрајинског секретара и Уговора о додели новчаних средстава из буџета АП
Војводине за 2020. годину за финансирање Фонда за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним лицима Нови Сад..
Остале капиталне дотације и трансфери (465211) су исказане у износу од 51.000
хиљада динара. У току вршења ревизије утврдили смо да су средства у износу од
25.000 пренета Заводу за равноправност полова из Новог Сада за реализацију
активности Завода а да су средства у износу од 26.000 хиљада динара пренета Фонду за
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад за откуп сеоских
домаћинстава и набавку грађевинског материјала, пољопривредне механизације и
опреме.
3. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
На овој групи конта планирана су средства у износу од 47.175 хиљада динара а расходи
су извршени у износу од 42.511 хиљада динара, од чега се на остале текуће дотације и
трансфере односи (465111) 41.453 хиљада динара, остале текуће дотације по закону
(465112) 1.058 хиљада динара.
Остале текуће дотације и трансфери (465111) су исказане у укупном износу од
41.453 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено
је да је расход евидентиран на основу плаћања које је извршено на основу Уговора о
преносу средстава за рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2020. годину.
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Остале текуће дотације по закону (465112) су исказане у укупном износу од 1.058
хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да је
расход евидентиран на основу извршених плаћања у Буџетски фонд за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.
4. Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине
На овој групи конта планирана су средства у износу од 23.573 хиљада динара а расходи
су извршени у укупном износу од 23.573 хиљада динара, од чега се на остале текуће
дотације и трансфере односи (465111) 23.565 хиљада динара и на остале текуће
дотације по закону (465112) осам хиљада динара.
Остале текуће дотације и трансфери (465111) су исказане у укупном износу од
23.565 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено
је да је расход евидентиран на основу плаћања које је извршено према Решењу в.д.
директора и Уговора о преносу средстава из буџета АП Војводине д.о.о. Пословни
инкубатор Зрењанин из Зрењанина и д.о.о. Пословни инкубатор Суботица из Суботице
за реализацију програмских активности инкубатора у 2020. години.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 465000- Остале дотације и трансфери нису утврђене материјално
значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.3.20. Накнаде за социјалну заштиту из буџета, група - 472000
Група конта 472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета садржи
аналитичка конта на којем се књиже накнаде из буџета у случају болести и
инвалидности, накнаде из буџета за породичног одсуства, накнаде из буџета за децу и
породицу, накнаде из буџета за случај незапослености, старосне и породичне пензије,
накнаде из буџета у случају смрти, накнаде из буџета за образовање, културу, науку и
спорт, накнаде из буџета за становање и живот и остале накнаде из буџета.
Табела бр. 26: Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Р. бр.
1
1

2
3

Организациона
јединица
2
ПС за социјалну
политику,
демографију и
равноправност полова
Укупно
организационе
јединице
УКУПНО АПВГрупа 472000

у хиљадама динара

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

3

4

5

6

7

8

355.421

300.671

295.366

295.366

98

100

355.421

300.671

295.366

295.366

98

100

373.463

318.676

312.910

312.910

98

100

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне покрајине
Војводине за 2020. годину укупни расходи за накнаде за социјалну заштиту из буџета
су планирани у износу од 318.676 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета АП
Војводине за 2020. годину исказани су укупно извршени расходи на име накнаде за
социјалну заштиту из буџета у износу од 312.910 хиљада динара, што је за 2% мање у
односу на планирана средства.
Предмет ревизије је био следећи корисник буџета АП Војводине:
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1. Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и
равноправност полова
На овој групи конта планирана су средства у износу од 300.671 хиљада динара и
извршен је расход у укупном износу од 295.366 хиљада динара и то у целости за
накнаде из буџета за децу и породицу (472311).
Накнаде из буџета за децу и породицу (472311) су исказане у укупном износу од
295.366 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да је расход евидентиран на основу преношења средстава по уговорима и
решењима Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и
равноправност полова закљученим са физичким лицима на име: суфинансирања
трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно
дете , материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете у АП
Војводини и доградње, адаптације и реконструкције некретнине породицама у којима
се роди треће или четврто дете.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 472000-Накнаде за социјалну заштиту из буџета нису утврђене
материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.3.21. Дотације невладиним организацијама, група 481000
Група конта 481000 - Дотације невладиним организацијама, садржи синтетичка
конта и то: дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима
и дотације осталим непрофитним организацијама.
Табела бр. 27: Дотације невладиним организацијама

Р. бр.

Организациона јединица

Ребаланс

у хиљадама динара

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ПС за спорт и омладину

132.808

132.808

132.804

132.804

99

100

2

ПС за културу, јавно
информисање и односе са
верским заједницама

146.444

169.296

168.335

168.335

99

100

3

ПС за образовање,
прописе, управу и
националне мањиненационалне заједнице

113.213

114.066

110.365

110.365

97

100

4

Укупно све
организационе јединице

392.465

416.170

411.504

411.504

99

100

5

УКУПНО АПВ - Група
481000

518.841

544.033

536.570

536.570

99

100

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне
Покрајине Војводине за 2020. годину укупни расходи за дотације невладиним
организацијама су планирани у износу од 544.033 хиљаде динара. У Извештају о
извршењу буџета АП Војводине за 2020. годину исказани су укупно извршени расходи
на име дотације невладиним организацијама у износу од 536.570 хиљаде динара, што
представља извршење од 99%.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Покрајински секретаријат за спорт и омладину
На овој групи конта планирана су средства у износу од 132.808 хиљада динара а
извршен је расход у укупном износу од 132.804 хиљада динара, од чега се на дотације
спортским омладинским организацијама (481911) односи 124.805 хиљада динара и
дотације осталим удружењима грађана (481941) 7.999 хиљада динара.
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Дотације спортским омладинским организацијама (481911) су исказане у укупном
износу од 124.805 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену
документацију утврђено је да су дотације спортским омладинским организацијама
вршене по основу Решења покрајинског секретара за спорт и омладину и Уговора
закљученог између АП Војводине и спортских организација. Из узорковане
документације утврђено је да су средства преношена Веслачком савезу Војводине за
Спортском савезу Војводине за реализацију годишњих програма рада, Одбојкашком
савезу Војводине, Градском фудбалском савезу Суботице за обележавање сто година
постојања и Савезу за школски спорт Војводине за набавку спортске опреме и
реквизита.
2. Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са
верским заједницама
На овој групи конта планирана су средства у износу од 169.296 хиљада динара иа
расходи су извршени у износу од 168.335 хиљада динара од чега се на дотације
етничким заједницама и мањинама (481921) 60.318 хиљада динара, дотације верским
заједницама (481931) 40.852 хиљада динара, дотације осталим удружењима грађана
(481941) 58.330 хиљада динара, дотације осталим непрофитним институцијама
(481991) 8.835 хиљада динара
Дотације етничким заједницама и мањинама (481921) су исказане у укупном износу
од 60.318 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да су дотације етничким заједницама и мањинама пренете Заводу за
културу војвођанских Мађара, Заводу за кутуру војвођанских Словака и КУД „Петар
Петровић Његош“ Ловћенац по основу Уговора о додели средстава за суфинасирање
програмских активности и Решења покрајинског секретара за културу, јавно
информисање и односе са верским заједницама.
Дотације верским заједницама (481931) су исказане у укупном износу од 40.852
хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо расходе који су извршени
Суботичкој бискупији, Епархији Бачкој, Српској православној цркви – Епархији
Темишварској и Епархији Сремској основу Уговора и Решења покрајинског секретара
за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.
Дотације осталим удружењима грађана (481941) су исказане у укупном износу од
58.330 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено
је да су дотације осталим удружењима грађана пренете Удружењу грађана Е.Н.У. –
Екологија наука уметност из Новог Сада за реализацију пројекта Документарни филм
Легати Матице Српске и АКУД „Соња Маринковић“ Нови Сад по основу Уговора и
Решења покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе са верским
заједницама.
3. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице
На овој групи конта планирана су средства у износу од 114.066 хиљада динара а
расходи су извршени у износу од 110.365 хиљада динара од чега се на дотације
етничким заједницама и мањинама (481921) 88.792 хиљада динара, дотације осталим
удружењима грађана (481941) 18.137 хиљада динара и дотације осталим непрофитним
институцијама (481991) 3.436 хиљада динара.
Дотације етничким заједницама и мањинама (481921) су исказане у укупном износу
од 88.792 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да су дотације етничким заједницама и мањинама пренете Националном
савету мађарске националне мањине са седиштем у Суботици, Установи културе
„Центар за културу Буњеваца“ Суботица, Удружењу грађана Комар Ковачица на
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основу Уговора о додели средстава за суфинасирање програмских активности и
Решења покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањиненацоналне заједнице.
Дотације осталим удружењима грађана (481941) су исказане у укупном износу од
18.137 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено
је да су дотације осталим удружењима грађана пренете Удружењу грађана Комар
Ковачица и Удружењу Црногораца општине Кула на основу Уговора о додели
средстава за суфинасирање програмских активности и Решења покрајинског секретара
за образовање, прописе, управу и националне мањине-нацоналне заједнице.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 481000-Дотације невладиним организацијама нису утврђене материјално
значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.3.22. Порези, обавезне таксе и казне, група 482000
Група конта 482000 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали садржи синтетичка конта
и то: остали порези, обавезне таксе и новчане казне и пенали.
Табела бр. 28: Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Организациона
Ребаланс са
Р. бр.
Ребаланс
јединица
реалокацијама
1
1
2
3
4
5

2
Управа за заједничке
послове покрајинских
органа
Српско народно
позориште Нови Сад
Покрајински завод за
заштиту споменика
културе
Укупно све
организационе јединице
УКУПНО АПВ- Група
482000

Искaзано
извршење

у хиљадама динара
Налаз
6/4
6/5
ревизије

3

4

5

6

7

8

9.110

8.450

5.019

5.019

59

100

950

950

359

359

38

100

550

550

452

452

82

100

10.610

9.950

5.830

5.830

59

100

15.561

15.176

7.324

7.324

48

100

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне
Покрајине Војводине за 2020. годину укупни расходи за порезе, обавезне таксе и казне
су планирани у износу од 15.176 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета АП
Војводине за 2020. годину исказани су укупно извршени расходи на име пореза,
обавезних такси и казни у износу од 7.324 хиљада динара, што је за 52% мање у односу
на планирана средства.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1)
Управа за заједничке послове покрајинских органа
На овој групи конта планирана су средства у износу од 8.450 хиљада динара а извршен
је расход у укупном износу од 5.019 хиљада динара, од чега се на стални порез на
имовину (482111) односи 305 хиљада динара, порез на услуге (482122) 3.360 хиљада
динара, регистрацију возила (482131) 1.033 хиљада динара, републичке таксе (482211)
119 хиљада динара и на градске таксе (482231) 203 хиљада динара.
Порез на услуге (482122) је исказан у укупном износу од 3.360 хиљада динара.
Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да је извршена
исплата Министарству финансија – Пореској управи Београд на име обавеза за порез
на додату вредност.
Републичке таксе (482211) су исказане у укупном износу од 119 хиљада динара и тп
за плаћање републичких такси.
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Градске таксе (482231) исказане су у у укупном износу од 203 хиљада динара и то за
плаћање комуналне таксе.
2)
Српско народно позориште
На овој групи конта планирана су средства у износу од 950 хиљада динара а извршен је
расход у укупном износу од 359 хиљада динара и то за регистрацију возила (482131) 12
хиљада динара, царине (482141) 59 хиљада динара, остали порези (482191) десет
хиљада динара, републичке таксе (482211) 265 хиљада динара, градске таксе (482231)
пет хиљада динара и на судске таксе (482251) осам хиљада динара.
Царине (482141) су исказане у укупном износу од 59 хиљада динара. Увидом у
узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су расходи извршени за
плаћање царина.
Републичке таксе (482211) су исказане у укупном износу од 119 хиљада динара и то
за плаћање републичких такси.
3)
Покрајински завод за заштиту споменика културе
На овој групи конта планирана су средства у износу од 550 хиљада динара а извршен је
расход у укупном износу од 452 хиљада динара и то за регистрацију возила (482131)
391 хиљада динара и за градске таксе (482231) 61 хиљада динара.
Регистрација возила (482131) су исказане у укупном износу од 391 хиљада
динара.Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су
расходи извршени за регистрацију возила.
Градске таксе (482231) су исказане у укупном износу од 61 хиљада динара и то за
плаћање административних такси.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 482000-Порези, обавезне таксе и казне нису утврђене материјално
значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.3.23. Новчане казне и пенали по решењу судова, група 483000
Група конта 483000 - Новчане казне и казне у складу са одлуком судова и судских
органа, садржи синтетички конто на којем се књиже казне и пенали по решењу судова
и судских тела.
Табела бр. 29: Новчане казне и пенали по решењу судова
Организациона
Ребаланс са
Р. бр.
Ребаланс
јединица
реалокацијама

Исказано
извршење

у хиљадама динара
Налаз
6/4
6/5
ревизије

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Управа за имовину АП
Војводине

14.201

13.616

13.385

13.385

98

100

2

Управа за капитална
улагања АПВ

67.309

67.309

12.810

12.810

19

100

3

Укупно све
организационе јединице

81.510

80.925

26.195

26.195

32

100

4

УКУПНО АПВ- Група
483000

92.635

105.427

43.948

43.948

42

100

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне
покрајине Војводине за 2020. годину укупни расходи за новчане казне и пенали по
решењу судова су планирани у износу од 105.427 хиљада динара. У Извештају о
извршењу буџета АП Војводине за 2020. годину исказани су укупно извршени расходи
на име новчаних казни и пенала по решењу судова у износу од 43.948 хиљада динара,
што је за 58% мање у односу на планирана средства.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
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1. Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине
На овој групи конта планирана су средства у износу од 13.616 хиљада динара а
извршен је расход у укупном износу од 13.385 хиљада динара и односе се на новчане
казне и пенале по решењу судова (483111).
Новчане казне и пенали по решењу судова (483111) су исказани у укупном износу
од 13.385 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да је извршена исплата по пресуди Вишег Суда у Новом Саду.
2. Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
На овој групи конта планирана су средства у износу од 67.309 хиљада динара а
извршен је расход у укупном износу од 12.810 хиљада динара који се односи на
новчане казне и пенали по решењу судова (483111).
Новчане казне и пенали по решењу судова (483111) су исказани у укупном износу
од 12.810 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију
утврђено је да је извршена исплата Општинској управи Нови Кнежевац сагласно
пресуди Апелационог суда из Новог Сада.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 483000-Новчане казне и пенали по решењу судова нису утврђене
материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.
2.2.1.4. Издаци за нефинансијску имовину
Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне покрајине
Војводине за 2020. годину укупни издаци за нефинансијску имовину планирани су у
износу од 1.449.973 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета АП Војводине за
2020. годину исказани су укупно извршени издаци за нефинансијску имовину у износу
од 935.115 хиљада динара, што је за 36% мање у односу на планирана средства а за
235.541 хиљада динара више у односу на извршене издатке за нефинансијску имовину
у 2019. години.
Табела бр. 30: Издаци за нефинансијску имовину

Редни
број
1
1

у хиљадама динара

Група конта

Назив конта

Планирано

Извршено

2
511000

3
Зграде и грађевински објекти

4
352.427

5
224.644

2

512000

Машине и опрема

334.074

3

513000

Остале некретнине и опрема

592.375

4

515000

Нематеријална имовина

38.277

5
6

521000
523000

Робне резерве
Залихе робе за даљу продају
Укупно

132.000
820
1.449.973

301.863
262.212
24.377
121.999
20
935.115

%
извршења
6
64%
90%
44%
64%
92%
2%
64%
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Графикон бр. 5:Планирани и извршени издаци за нефинансијску имовину буџета АП Војводине у 2020. години

Планирани и извршени издаци за нефинансијску имовину из буџета АП
Војводине у 2020. години
600000,0
500000,0
Планирано

400000,0

Извршено

300000,0
200000,0

Робне резерве

Нематеријална
имовина

Остале некретнине
и опрема

Машине и опрема

Зграде и
грађевински
објекти

,0

Залихе робе за
даљу продају

100000,0

2.2.1.4.1. Зграде и грађевински објекти, група 511000
Група конта 511000 - Зграде и грађевински објекти садржи синтетичка конта куповина
зграда и објеката, изградња зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката,
и пројектно планирање.
Табела бр. 31: Зграде и грађевински објекти

у хиљадама динара

Р. бр.

Организациона
јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ПС за енергетику,
грађевинарство и
саобраћај

135.144

117.400

112.480

112.480

96

100

2

ПС за пољопривреду,
водопривреду и
шумарство

120.000

120.000

49.423

49.423

41

100

3

Управа за заједничке
послове покрајинских
органа

42.345

44.721

42.755

42.255

94

99

4

Укупно све
организационе
јединице

297.489

282.121

204.658

204.158

72

100

5

УКУПНО АПВГрупа 511000

355.283

352.427

224.644

224.144

64

100

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне покрајине
Војводине за 2020. годину укупни издаци за зграде и грађевинске објекте су планирани
у износу од 352.427 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета АП Војводине за
2020. годину исказани су укупно извршени издаци за зграде и грађевинске објекте у
износу од 224.644 хиљада динара, што је за 36% мање у односу на планирана средства.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
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На овој групи конта планирана су средства у износу од 117.400 хиљада динара а
извршен је издатак у укупном износу од 112.480 хиљада динара и то у целости за
пројектну документацију (511451).
Издаци за пројектну документацију (511451) су у главној књизи су евидентирани у
укупном износу од 112.480 хиљада динара. Ревизијом узорковане документације
утврдили смо да су издаци извршени за израду техничке документације за пругу
Суботица – Баја за реализацију ИПА пројекта: Dream railwayброј HUSRB/1601/22/0002
од 27. априла 2017. године. Плаћање је извршено по испостављеној фактури добављача
„Ces.TRA“ д.о.о. Београд.
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
На овој групи конта планирана су средства у износу од 120.000 хиљада динара а
извршен је издатак у укупном износу од 49.423 хиљада динара, и то у целости за
капитално одржавање осталих објеката (511399).
Издаци за капитално одржавање осталих објеката (511399) у главној књизи су
евидентирани у укупном износу од 49.423 хиљада динара. Ревизијом узорковане
документације утврдили смо да су издаци извршени за изведене грађевинске радове на
адаптацији постојећих лансирних станица за противградну одбрану у оквиру Радарског
центра Фрушка гора. Средства су исплаћена добављачу „Trayal korporacija“ а.д.
Крушевац по испостављеним привременим ситуацијама за изведене радове по
Уговору63. У пословним књигама су спроведена књижења задужењем одговарајућих
конта у категорији 010000 – Нефинансијска имовина у сталним средствима, а у корист
конта 311100 - Нефинансијска имовина у сталним средствима.
3. Управа за заједничке послове покрајинских органа
На овој групи конта планирана су средства у износу од 44.721 хиљада динара а
извршен је издатак у укупном износу од 42.755 хиљада динара, од чега се на кaпитaлнo
oдржaвaњe пословних зграда и пословног простора (511321) односи 38.267 хиљада
динара, издатке за стручну оцену и коментаре (511441) 950 хиљада динара и на
пројектну документацију (511451) 3.538 хиљада динара.
Издаци за капитално одржавање пословних зграда и пословног простора (511321)
су у главној књизи су евидентирани у укупном износу од 38.267 хиљада динара. У току
вршења ревизије узорковали смо издатке који су извршени за изведене радове на
санацији фасаде зграде Скупштине АП Војводине а на основу Уговора о извођењу
радова64. Плаћање је извршено на основу испостављене привремене ситуације за
изведене радове добављача „Алп Инжењеринг“ д.о.о. Београд.
Издаци за стручну оцену и коментаре (511441) у главној књизи су евидентирани у
износу од 950 хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо извршене
издатке у износу од 500 хиљада динара који су извршени на име конзерваторског
надзора над санацијом и чишћењем зграде Скупштине АП Војводине. Услугу
конзерваторског надзора над санацијом и чишћењем зграде Скупштине АП Војводине
извршио је Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада.
Издаци за пројектну документацију (511451) евидентирани су у износу од 3.538
хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо издатке који су извршени за
израду извођачког пројекта нове оптичке рачунарске инфраструктуре, са ревизијом
постојеће оптичке мреже. Плаћање је извршено по рачуну добављача „AT Advanced
Tehnologies“ д.о.о. Петроварадин.

63
64

Број 104-404-140/2020 од 15. јуна 2020. године
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На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 511000-Зграде и грађевински објекти нису утврђене материјално значајне
неправилности, приликом евидентирања ових издатака.
2.2.1.4.2. Машине и опрема, група 512000
Група конта 512000 – Машине и опрема садржи синтетичка конта опрема за саобраћај,
административна опрема, опрема за пољопривреду, опрема за заштиту животне
средине, медицинска и лабораторијска опрема, опрема за образовање, науку, културу и
спорт, опрема за војску, опрема за јавну безбедност и опрема за производњу, моторна,
непокретна и покретна опрема.
Табела бр. 32: Машине и опрема

у хиљадама динара

Р. бр.

Организациона
јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ПЗ за здравство

100.000

100.000

100.000

100.000

100

100

2

Управа за заједничке
послове
покрајинских органа

82.913

83.522

76.664

76.664

92

100

78.850

79.790

77.941

77.941

98

100

9.400

9.400

20.219

20.219

215

100

271.163

272.713

274.824

274.824

101

100

327.606

334.074

301.863

301.863

90

100

3
4

5
6

Српско народно
позориште
Покрајински завод за
заштиту споменика
културе
Укупно
организационе
јединице
УКУПНО АПВГрупа 512000

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне покрајине
Војводине за 2020. годину укупни издаци за машине и опрему су планирани у износу
од 334.074 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета АП Војводине за 2020.
годину исказани су укупно извршени издаци за машине и опрему у износу од 301.863
хиљада динара, што је за 10% мање у односу на планирана средства.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Покрајински секретаријат за здравство
На овој групи конта планирана су средства у износу од 100.000 хиљада динара а
издаци су извршени у укупном износу од 100.000 хиљада динара и то целости на
издатке за комбије (512113).
Издаци за комбије (512113) су евидентирани у укупном износу од 100.000 хиљада
динара и извршени су за набавку 21 санитетских возила са пратећом медицинском
опремом плаћањем рачуна добављачу „МИТ“ д.о.о. Нови Сад и „Ником Ауто“ д.о.о.
Крагујевац.
2. Управа за заједничке послове покрајинских органа
На овој групи конта планирана су средства у износу од 83.522 хиљада динара и
извршен је издатак у укупном износу од 76.664 хиљада динара, од чега се на
аутомобиле (512111) односи 6.499 хиљада динара, комбијe (512113) 3.044 хиљада
динара, намештај (512211) 2.218 хиљада динара, уградна опрема (512212) 1.455 хиљада
динара, рачунарска опрема (512221) 35.844 хиљада динара, штампачи (512222) 1.770
хиљада динара, телефоне (512232) 281 хиљада динара, електронска опрему (512241)
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1.635 хиљада динара, фотографска опрема (512242) 1.185 хиљада динара, опрему за
угоститељство (512252) 1.717 хиљада динара, опрему за јавну безбедност (512811)
21.016 хиљада динара.
Издаци за комбије (512113) евидентирани су у укупном износу од 3.044 хиљада
динара и извршени су за набавку новог теретног возила. Плаћање је извршено по
испостављеном рачуну добављача „Стојанов“ д.о.о. из Новог Сада.
Издаци за рачунарску опрему (512221) евидентирани су у укупном износу од 35.844
хиљада динара. Ревизијом узорковане документације утврдили смо да су издаци
извршени за набавку персоналних рачунара плаћањем рачуна добављачу „Bel
Computers“ д.о.о. Београд.
Опрема за јавну безбедност (512811) евидентирани су и у финансијским извештајима
исказани у укупном износу од 21.016 хиљада динара. У току вршења ревизије
узорковали смо извршене издатке за реконструкцију стабилног система за дојаву
пожара у згради Покрајинске Владе. Плаћање је извршено по испостављеном рачуну
добављача „Intec“ д.о.о. Нови Сад. 65. У пословним књигама су спроведена књижења
задужењем одговарајућих конта у категорији 010000 – Нефинансијска имовина у
сталним средствима, а у корист конта 311100 - Нефинансијска имовина у сталним
средствима.
3. Српско народно позориште
На овој групи конта планирана су средства у износу од 79.790 хиљада динара и
извршен је издатак у укупном износу од 77.941 хиљада динара, намештај (512211) 61
хиљада динара, рачунарска опрема (512221) 1.124 хиљада динара, штампачи (512222)
46 хиљада динара, опрему за угоститељство (512252) 25 хиљада динара, опрему за
културу (512631) 75.477 хиљада динара, опрема за јавну безбедност (512811) 508
хиљада динара, опрема за производњу (512911) 385 хиљада динара, уграђена опрема
(512931) 315 хиљада динара.
Опрема за културу (512631) у пословним књигама су евидентирани а у финансијским
извештајима исказани у износу од 75.477 хиљада динара. У току вршења ревизије
узорковали смо извршене издатке за набавку аудио и расветне технике за сцену а
извршени су плаћањем рачуна добављачу „Avl project int“ д.о.о. из Новог Сада. У
пословним књигама су спроведена књижења задужењем одговарајућих конта у
категорији 010000 – Нефинансијска имовина у сталним средствима, а у корист конта
311100 - Нефинансијска имовина у сталним средствима.
4. Покрајински завод за заштиту споменика културе
На овој групи конта планирана су средства у износу од 9.400 хиљада динара а издаци
су извршени у укупном износу од 20.219 хиљада динара, што је за 10.819 хиљада
динара односно за 215% више у односу на планирана Изменама и допунама
финансијског плана за 2020. годину. Издаци су извршени из буџета у износу од 1.400
хиљада динара и из осталих извора у износу од 18.819 хиљада динара. Издаци за
машине и опрему су извршени за следеће намене аутомобили (512111) 2.760 хиљада
динара, намештај (512211) 674 хиљада динара, рачунарска опрема (512221) 924 хиљада
динара, телефоне (512232) 105 хиљада динара, фотографска опрема (512242) 480
хиљада динара, опрему за културу (512631) 15.276 хиљада динара,
Аутомобили (512111) евидентирани су у укупном износу од 2.760 хиљада динара.
Издаци су извршени за набавку теренског возила марке Great wall stead 6 од добављача
DDM companyд.о.о. Нови Сад.
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Опрема за културу (512631) евидентирани су у укупном износу од 15.276 хиљада
динара. Ревизијом узорковане документације утврдили смо да су издаци у износу од
7.225 хиљада динара извршени за набавку магнетометра за геофизичка снимања терена
а на основу рачуна добављача „MS Globalmedic trade“ д.о.о. Нови Београд. У
пословним књигама су спроведена књижења задужењем одговарајућих конта у
категорији 010000 – Нефинансијска имовина у сталним средствима, а у корист конта
311100 - Нефинансијска имовина у сталним средствима.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 512000-Машине и опрема нису утврђене материјално значајне
неправилности, приликом евидентирања ових издатака.
2.2.1.4.3. Остале некретнине и опрема, група 513000
Група конта 513000 – Остале некретнеине и опрема садржи синтетички конто на
којима се књиже остале некретнине и опрема.
Табела бр. 33: Остале некретнине и опрема

у хиљадама динара

Р. бр.

Организациона
јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ПС за пољопривреду,
водопривреду и
шумарство

590.733

585.250

260.148

260.148

44

100

2

Укупно организационе
јединице

590.733

585.250

260.148

260.148

44

100

3

УКУПНО АПВ- Група
513000

597.858

592.375

262.212

262.212

44

100

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне покрајине
Војводине за 2020. годину укупни издаци за остале некретнине и опрему планирани су
у износу од 592.375 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета АП Војводине за
2020. годину исказани су укупно извршени издаци за остале некретнине и опрему у
износу од 262.212 хиљада динара, што је за 56% мање у односу на планирана средства.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
На овој групи конта планирана су средства у износу од 582.250 хиљада динара и
извршен је издатак у укупном износу од 260.148 хиљада динара у целости за остале
некретнине и опрему (513111).
Остале некретнине и опрема (513111) су евидентирани у укупном износу од 260.148
хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да
су ови издаци извршени за набавку опреме за аутоматизоване противградне станице за
радарски центар Фрушка гора. Средства су исплаћена по испостављеном рачуну
добављача „Trayal korporacije“ а.д. Крушевац.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 513000-Остале некретнине и опрема нису утврђене материјално значајне
неправилности, приликом евидентирања ових издатака.
2.2.1.4.4. Нематеријална имовина, група 515000
Група конта 515000 – Нематеријална имовина садржи синтетички конто на коме се
књижи нематеријална имовина.
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Табела бр. 34: Нематеријална имовина

у хиљадама динара

Р. бр.

Организациона
јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ПС за културу, јавно
информисање и односе с
верским заједницама

3.802

7.679

4.742

4.742

62

100

2

Управа за заједничке
послове покрајинских
органа

15.360

15.715

15.574

15.574

99

100

3

Музеј Војводине

770

1.750

1.747

1.747

100

100

4

Укупно организационе
јединице

19.932

25.144

22.057

22.057

88

100

5

УКУПНО АПВ- Група
515000

33.015

38.277

24.377

24.377

64

100

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне покрајине
Војводине за 2020. годину укупни издаци за нематеријалну имовину су планирани у
износу од 38.277 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета АП Војводине за
2020. годину исказани су укупно извршени издаци за нематеријалну имовину у износу
од 24.377 хиљада динара, што је за 36% мање у односу на планирана средства.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с
верским заједницама
На овој групи конта планирана су средства у износу од 7.679 хиљада динара а
извршени су издаци у укупном износу од 4.742 хиљада динара од чега се на директног
буџетског корисника односи 1.046 хиљада динара а на индиректне буџетске кориснике
3.696 хиљада динара. Код директног буџетског корисника издаци су извршени за
следеће намене компјутерски софтвер (515111) односи 890 хиљада динара, књиге у
библиотеци (515121) 145 хиљада динара и на лиценце (515192) 11 хиљада динара.
Издаци за компјутерске софтвере (515111) су у пословним књигама евидентирани и
у финансијским извештајима исказани у укупном износу од 890 хиљада динара.
Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су издаци
извршени за израду рачунарског програма Андроид мобилна апликација под називом
„АПВ Култура“. Плаћање је извршено по испостављеном рачуну P.S.TECH 021 Нови
Сад.
2. Управа за заједничке послове покрајинских органа
На овој групи конта планирана су средства у износу од 15.715 хиљада динара а
издаци су извршени у износу од 15.574 хиљада динара и то у целости за компјутерски
софтвер (515111).
Издаци за компјутерске софтвере (515111) су евидентирани у укупном износу од
15.574 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено
је да су ови издаци евидентирани на основу плаћања по рачуну добављача „Braineering
IT Solutions“ д.о.о. Београд за набавку софтвера за виртуализацију рачунарске мреже
са имплементацијом – NSX VMware.
3. Музеј Војводине
На овој групи конта планирана су средства у износу од 1.750 хиљада динара а
издаци су извршени у износу од 1.747 хиљада динара и то за комјутерски софтвер
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(515111) 962 хиљада динара, књиге у библиотеци (515121) 50 хиљада динара, музејски
експонати и споменици културе (515122) 735 хиљада динара.
Издаци за компјутерске софтвере (515111) су евидентирани и у финансијским
извештајима исказани у износу од 962 хиљада динара. У току вршења ревизије
утврдили смо да су издаци извршени за набавку лиценци за антивирус заштиту.
Плаћање је извршено на основу фактуре добављача „Positive“ д.о.о. Нови Сад број
1202/20-002 од 2. децембра 2020. године. Књижење рачуна у пословним књигама је
извршено 14. децембра 2020. године када је извршено и плаћање.
Издаци за музејске експонате и споменике културе (515122) евидентирани су у
укупном износу од 735 хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо
издатке који су извршени по основу четири појединачна уговора са физичким лицима о
откупу музеалија.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 515000-Немтатеријална имовина нису утврђене материјално значајне
неправилности, приликом евидентирања ових издатака.
2.2.1.4.5. Робне резерве, група конта 521000
Група конта 521000 – Робне резерве садржи синтетички конто на коме се књиже робне
резерве.
Табела бр. 35: Робне резерве

у хиљадама динара

Р. бр.

Организациона
јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Дирекција за робне
резерве

132.000

132.000

121.999

121.999

92

100

2

Укупно
организационе
јединице

132.000

132.000

121.999

121.999

92

100

3

УКУПНО АПВГрупа 521000

132.000

132.000

121.999

121.999

92

100

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне покрајине
Војводине за 2020. годину укупни издаци за робне резерве су планирани у износу од
132.000 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета АП Војводине за 2020. годину
исказани су укупно извршени издаци за робне резерве у износу од 121.999 хиљада
динара, што је за 8% мање у односу на планирана средства.
Предмет ревизије су били следећи корисници буџета АП Војводине:
1. Дирекција за робне резерве
На овој групи конта планирана су средства у износу од 132.000 хиљада динара а
издаци су извршени и у финансијским извештајима исказани у укупном износу од
121.999 хиљада динара и то у целости за робне резерве (521111).
Издаци за робне резерве (521111) су евидентирани у укупном износу од 121.999
хиљада динара. Ревизијом узорковане документације утврдили смо да су издаци
извршени за набавку меркантилне пшенице рода 2020. године од добављача А.Д.
„Житосрем“ Инђија и за набавку основних животних намирница ( јестиво уље,
пиринач, шећер, тестенине, кухињска со, пасуљ) по испостављеној фактури добављача
„Попадић Комерц“ д.о.о. Крагујевац.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 521000-Робне резерве нису утврђене материјално значајне
неправилности, приликом евидентирања ових издатака.
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2.2.1.4.6. Отплата главнице, група - 611000
Група конта 611000 - Отплата главнице домаћим кредиторима садржи синтетичка
конта, и то: Отплата главнице осталим нивоима власти; Отплата главнице домаћим
јавним финансијским институцијама; Отплата главнице домаћим пословним банкама;
Отплата главнице осталим домаћим кредиторима и Исправка унутрашњег дуга.
Табела бр. 36: Отплата главнице домаћим кредиторима
Р.бр
1
1

Организациона јединица
2
ПС за финансије
Укупно организациона
јединица
УКУПНО АПВ - Група
611000

3
1.556.665

Ребаланс са
реалокацијама
4
1.556.665

Исказано
извршење
5
1.518.058

у хиљадама динара
Налаз
6/4
6/5
ревизије
6
7
8
1.518.058
97
100

1.556.665

1.556.665

1.518.058

1.518.058

97

100

1.556.666

1.556.666

1.518.058

1.518.058

97

100

Ребаланс

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2020. годину укупни издаци за отплату главнице домаћим
кредиторима су планирани у износу од 1.556.666 хиљада динара. У Извештају о
извршењу буџета исказани су укупно извршени издаци на име отплате главнице
домаћим кредиторима АП Војводине за 2020. годину у износу од 1.518.058 хиљада
динара, што је за 3% мање у односу на планирана средства.
Предмет ревизије је био следећи корисник буџета АП Војводине:
1. Пoкрајински секретаријат за финансијe
Издаци за отплату главнице исказани су у укупном износу од 1.518.058 хиљада динара
и то за отплату главнице на домаће дугорочне хартије од вредности, изузев акција
(611121) 637.055 хиљада динара и за отплату главнице домаћим пословним банкама
(611411) 881.003 хиљада динара.
Отплата главнице на домаће дугорочне хартије од вредности, изузев акција
(611121) На овом конту евидентирани су издаци у износу од 637.055 хиљада динара и
односе се на износ уплаћен у Централни регистар хартија од вредности Београд на име
отплате шеснаестог и седамнаестог ануитета I (прве) емисије обвезница АП Војводине
емитованих ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке ад Нови Сад.
Отплата главнице домаћим пословним банкама (611411)
На овом конту евидентирани су издаци у износу од 881.003 хиљада динара. Увидом у
узорковану рачуноводствену документацију утврдили смо да су на овом конту
евидентирани издаци за отплату главнице по основу Уговору о дугорочном кредиту,
број 231348001 који је закључен 07.12.2016. године са „Банка Поштанска штедионица“
ад Београд за рефинансирање дела јавног дуга Аутономне покрајине Војводине за
куповину, пре рока доспећа, сопствених дужничких хартија од вредности у износу од
1.700.000 хиљада динара и Уговора о дугорочном наменском кредиту, кредитна
партија број 00-410-0206837.9. који је закључен 26.01.2017. године са „Комерцијална
банка“ ад Београд за рефинансирање дела јавног дуга Аутономне покрајине Војводине
по основу дугорочних обвезница емитованих путем четири емисије у износу од
2.237.274 хиљада динара.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 611000-Отплата главнице нису утврђене материјално значајне
неправилности, приликом евидентирања ових издатака.
2.2.1.4.7. Набавка домаће финансијске имовине, група - 621000
Група конта 621000 - Набавка домаће финансијске имовине садржи синтетичка конта,
и то: набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција; кредити осталим нивоима
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власти; кредити домаћим јавним финансијским институцијама; кредити домаћим
пословним банкама; кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама; кредити
физичким лицима и домаћинствима у земљи; кредити невладиним организацијама у
земљи; кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима и набавка домаћих
акција и осталог капитала.
Табела бр. 37: Набавка домаће финансијске имовине
Р.бр

Организациона јединица

Ребаланс

1

2
ПС за пољопривреду,
водопривреду и шумарство
Укупно организационе јединице
УКУПНО АПВ - Група 621000

3

4

5

6

7

8

20.000

20.000

20.000

20.000

100

100

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

100
100

100
100

1

Исказано
извршење

у хиљадама динара
Налаз
6/4
6/5
ревизије

Ребаланс са
реалокацијама

Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2020. годину укупни издаци за набавку домаће финансијске
имовине су планирани у износу од 20.000 хиљада динара. У Извештају о извршењу
буџета исказани су укупно извршени издаци на име набавке домаће финансијске
имовине АП Војводине за 2020. годину у износу од 20.000 хиљада динара, што је 100%
у односу на план.
Предмет ревизије је био следећи корисник буџета АП Војводине:
1. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Учешће капитала у осталим јавним финансијским институцијама у земљи
(621922) На овоj економској класификацији евидентирани су издаци у износу од 20.000
хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо издатке у износу од 5.000
хиљада динара који су извршени Покрајинском фонду за развој пољопривреде Нови
Сад на име кредитирања пољопривредне производње сагласно закљученом Уговору
број 104-025-9/2020-08 од 14 фебруара 2020. године.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 621000- Набавка домаће финансијске имовине нису утврђене материјално
значајне неправилности, приликом евидентирања ових издатака.
2.2.2. Биланс прихода и расхода
У Билансу прихода и расхода АП Војводине у периоду од 1.1.2020. године до
31.12.2020. године исказани су остварени текући приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине у износу од 69.069.751 хиљадa динара и извршени текући
расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 67.469.408 хиљада динара.
Исказани резултат пословања је вишак прихода и примања – буџетски суфицит у
износу од 1.600.343 хиљадeдинара.
У наредној табели исказани су подаци о оствареним текућим приходима и примањима од
продаје нефинансијске имовине, извршени расходи и издаци за нефинансијску имовину,
исказани резултат као и утврђена разлика на основу налаза ревизије у односу на исказане
износе:
Табела бр. 38:Извод из Биланса прихода и расхода за 2020. годину – Образац 2
Број
конта

Опис

1

2

у хиљадама динара

Претходна
година

Текућа
година

Налаз
ревизије

Разлика

3

4

5

6

700000

Текући приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине
Текући приходи

68.237.607

69.062.902

69.062.902

710000

Порези

17.373.021

16.544.313

16.544.313

(5-4)
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711000

Порез на доходак, добит и капиталне добитке

17.358.930

16.527.449

16.527.449

714000

Порез на добра и услуге

14.091

16.864

16.864

72000

Социјални доприноси

156

722000

Остали социјални доприноси

156

730000

Донације и трансфери

44.617.696

46.765.519

46.765.519

731000

Донације од иностраних држава

16.130

17.082

17.082

732000

Донације и помоћи од међународних организација

285.320

121.031

121.031

733000

Трансфери од других нивоа власти

44.316.246

46.627.406

46.627.406

740000

Други приходи

6.235.525

5.748.383

5.748.383

741000

Приходи од имовине

5.429.404

5.158.035

5.158.035

742000

Приходи од продаје добара и услуга

274.509

192.625

192.625

743000

Новчане казне и одузета имовинска корист

2.517

4.896

4.896

744000

Добровољни трансфери од физичких и правних
лица

6.976

34.591

34.591

745000

Мешовити и неодређени приходи

522.119

358.236

358.236

770000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

11.209

4.687

4.687

771000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

2.685

1.659

1.659

772000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године

8.524

3.028

3.028

800000

Примања од продаје нефинансијске имовине

32.271

6.849

6.849

810000

Примања од продаје основних средстава

4.766

4.632

4.632

811000

Примања од продаје непокретности

4.124

2.041

2.041

812000

Примања од продаје покретне имовине

642

2.591

2.591

820000

Примања од продаје залиха

508

2.217

2.217

822000

Примања од продаје залиха производње

823000

Примања од продаје робе за даљу продају

46

46

840000

Примања од продаје природне имовине

26.997

841000

Примања од продаје земљишта

26.997

69.390.551

66.534.293

66.534.293

72
436

Текући расходи и издаци за нефинансијску
имовину
400000

Текући расходи

410000

Расходи за запослене

3.017.670

3.215.299

3.215.299

411000

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2.308.733

2.493.818

2.493.818

412000

Социјални доприноси на терет послодавца

402.908

423.149

423.149

413000

Накнаде у натури

33.854

30.242

30.242

414000

Социјална давања запосленима

74.942

70.654

70.654

415000

Накнаде трошкова за запослене

74.151

65.159

65.159

416000

Награде запосленима и остали посебни расходи

30.447

34.279

45,641

417000

Посланички додатак

92.635

97.998

97.998

420000

Коришћење услуга и роба

2.491.456

2.267.670

2.267.670

421000

Стални трошкови

367.214

346.159

346.159

422000

Трошкови путовања

73.876

24.275

24.275

+11.362
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423000

Услуге по уговору

661.367

685.903

674.541

424000

Специјализоване услуге

818.516

609.295

609.295

425000

Текуће поправке и одржавање (услуге и
материјали)

88.771

79.207

79.207

426000

Материјал

481.712

522.831

522.831

430000

Амортизација и употреба средстава за рад

434000

Употреба природне имовине

440000

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

114.053

102.343

102.343

441000

Отплате домаћих камата

113.925

102.273

102.273

444000

Пратећи трошкови задуживања

128

70

70

450000

Субвенције

8.916.879

6.442.224

6.442.224

451000

Субвенције јавним нефинан.предузећима и
организ.

8.152.413

6.129.870

6.129.870

453000

Субвенције јавним финансијским институцијама

819

1.154

1.154

454000

Субвенције приватним предузећима

763.647

311.200

311.200

460000

Донације, дотације и трансфери

53.593.815

53.605.695

53.605.695

462000

Дотације међународним организацијама

4.043

3.122

3.122

463000

Трансфери осталим нивоима власти

50.074.197

51.546.317

51.546.317

464000

Дотације ООСО

2.774.009

1.629.633

1.629.633

465000

Остале дотације и трансфери

741.566

423.674

423.674

470000

Социјално осигурање и социјална заштита

424.911

312.910

312.910

472000

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

424.911

312.910

312.910

480000

Остали расходи

831.767

588.152

588.152

481000

Дотације невладиним организацијама

723.222

536.570

536.570

482000

Порези, обавезне таксе и казне

7.878

7.324

7.324

483000

Новчане казне и пенали по решењу судова

97.936

43.948

43.948

484000

Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода или других
природних узрока

485000

Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа

2.185

310

310

500000

Издаци за нефинансијску имовину

699.560

935.115

935.115

510000

Основна средства

644.897

813.096

813.096

511000

Зграде и грађевински објекти

273.243

224.644

224.644

512000

Машине и опрема

297.604

301.863

301.863

513000

Остале некретнине и опрема

35.020

262.212

262.212

515000

Нематеријална имовина

39.030

24.377

24.377

520000

Залихе

54.663

122.019

122.019

521000

Робне резерве

54.262

121.999

121.999

523000

Залихе робе за даљу продају

401

20

20

540000

Природна имовина

541000

Земљиште

543000

Шуме и воде

-11.362

546
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Утврђивање резултата пословања
Вишак прихода и примања - буџетски суфицит
1.820.233

Кориговање вишка, односно мањка прихода и
примања

5.303.426

2.312.876

2.312.876

Део нераспоређеног вишка прихода и примања из
ранијих година који је коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године

3.126.820

1.147.704

1.147.704

100

100

100

332.076

396.591

396.591

1.483.530

747.532

747.532

360.900

20.949

20.949

Покриће извршених издатака из текућих
прихода и примања

1.284.959

361.640

361.640

Утрошена средства текућих прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза
по кредитима

1.259.459

341.640

341.640

Утрошена средства текућих прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за набавку
финансијске имовине

25.500

20.000

20.000

2.198.234

3.551.579

3.551.579

2.198.234

3.551.579

3.551.579

255.263

127.838

127.838

1.942.971

3.423.741

3.423.741

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих
година коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године
Износ расхода и издатака за нефинансијску
имовину, финансираних из кредита
Износ приватизационих примања и отплате датих
кредита коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године

321122

1.600.343

Мањак прихода и примања - буџетски дефицит

Део новчаних средстава амортизације који је
коришћен за набавку нефинансијске имовине

321121

1.600.343

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА –
СУФИЦИТ
Мањак прихода и примања - дефицит
Вишак прихода и примања – суфицит (за
пренос у наредну годину)
Део вишка прихода и примања наменски
опредељен за наредну годину
Нераспоређени део вишка прихода и примања за
пренос у наредну годину

На основу података у табели, у консолидованим финансијским извештајима АП
Војводине за 2020. годину, на основу извршеног испитивања правилности
класификовања и адекватног третирања извршених узоркованих трансакција утврђено
је да укупно одступање расхода и издатака у односу на налаз ревизије износи 11.362
хиљаде динара са неутралним ефектом на финансијски резултат.
2.2.2.1. Приходи и примања
Остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
исказани су у Билансу прихода и расхода у износу од 69.069.751 хиљаду динара од чега
се на текуће приходе односи 69.062.902 хиљаде динара, а примања од продаје
нефинансијске имовине износе 6.849 хиљада динара.
2.2.2.2. Расходи и издаци
Расходи и издаци буџета АП Војводине извршени су у износу од 67.469.408
хиљада динара од чега се на текуће расходе односи 66.534.293 хиљаде динара, а на
издатке за нефинансијску имовину 935.115 хиљада динара.
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2.2.2.3. Резултат пословања
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године
исказан је вишак прихода и примања - буџетски суфицит у износу од 1.600.343 хиљадe
динара као разлика између текућих прихода и примања од продаје нефинансијске
имовине у износу од 69.069.751 хиљадa динара и текућих расхода и издатака за
нефинансијску имовину у износу од 67.469.408 хиљада динара.
Вишак прихода и примања - буџетски суфицит у износу од 1.600.343 хиљадeдинара је
коригован тако што је увећан: за део нераспоређеног вишка прихода и примања из
ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу
од 1.147.704 хиљадa динара, за део новчаних средстава амортизације који је коришћен
за набавку нефинансијске имовине износу од 100 хиљадa динара, за део пренетих
неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године у износу од 396.591 хиљада динара, за износ расхода и издатака за
нефинансијску имовину финансираних из кредита у износу од 747.532 хиљада динара,
износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће
године износу од 20.949 хиљада динара и смањен за утрошена средства текућих
прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по
кредитима у износу од 341.640 хиљадa динара и утрошена средства текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине у износу
од 20.000 хиљада динара. На основу извршеног кориговања утврђен је фискални
суфицит у износу од 3.551.579 хиљада динара. Фискални суфицит је распоређен на
следећи начин: на део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну
годину у износу 127.838 хиљада динара и део нераспоређеног део вишка прихода и
примања за пренос у наредну годину у износу 3.423.741 хиљада динара.
2.2.3. Биланс стања
Биланс стања представља један од прописаних образаца из садржаја Завршног
рачуна који je дефинисан у члану 3. Правилника о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника
средстава организацијa за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова66. У
Билансу стања су исказане билансне позиције које одражавају стање имовине, обавеза
и капитала на дан 31. децембра године, за коју се састaвља.
2.2.3.1. Попис имовине и обавеза
Вршење пописа имовине и обавеза уређено је Уредбом о буџетском
рачуноводству67, Уредбом о евиденцији непокретности у јавној својини68,
Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника
буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем69, Упутством о организацији и рачуноводственом обухватању пописа
имовине и обавеза буџетских корисника укључених у консолидовани рачун трезора
АП Војводине и средстава јавне својине АП Војводине дате на коришћење другим
правним лицима70, као и интерним општим актима која доносе буџетски корисници.

66

„Службени гласник РС“, број 18/15 и 104/18
„Службени гласник РС“, број 125/03, 12/06 и 27/20
68
„Службени гласник РС“, број 70/14, 19/15, 83/15 и 13/17
69
„Службени гласник РС“, број 33/15 и 101/18
70
„Службени лист АПВ“, број 49/14, 51/14, 3/15, 48/15 и 67/20
67
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Нисмо присуствовали попису имовине и обавеза, а ревизија је извршена
накнадним прегледом пописних листа, извештаја пописнeкомисије и одлука у вези са
пописом.
Попис имовине и обавеза код директног корисника Управe за заједничке
послове покрајинских органа АП Војводине
Правилником о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим
политикама и Правилником о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза
Управе за заједничке послове покрајинских органа које је донео в.д. директора, ближе
су уређени начин и рокови вршења пописа имовине и обавеза, као и усаглашавање
књиговодственог стања са стварним стањем.
На основу Одлуке в.д. директора Управе за заједничке послове покрајинских
органа о годишњем попису и образовању комисија за попис, од 16. новембра 2020.
године образоване су следеће комисије за попис: три комисије за попис основних
средстава (непокретности и опреме) и ситног инвентара по локацијама пописа;
комисија за попис нематеријалне имовине (софтвери); комисија за попис залиха
прехрамбених производа, алкохолних и безалкохолних пића; комисија за попис залиха
материјала, резервних делова, алата и инвентара; комисија за попис финансијске
имовине (дугорочна финансијска имовина, новчана средства и готовински
еквиваленти, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани, као и
активна временска разграничења), нефинансијске имовине у припреми и аванси, као и
обавезе (краткорочне, дугорочне, обавезе по основу расхода за запослене, обавезе по
основу осталих расхода, обавезе из пословања, као и пасивна временска разграничења)
и Централна пописна комисија.
В.д. директора Управе за заједничке послове покрајинских органа је донео
Упутство за рад комисија за годишњи попис, 16. новембра 2020. године, којим су
прецизирани послови које обављају комисије за попис, као и рокови за вршење пописа,
и то: комисије за попис основних средстава (непокретности и опреме) и ситног
инвентара вршиће попис почев од 23. новембра 2020. године до 31. децембра 2020.
године; комисија за попис нематеријалне имовине (софтвери) вршиће попис почев од
23. новембра 2020. године до 31. децембра 2020. године;комисија за попис залиха
прехрамбених производа, алкохолних и безалкохолних пића вршиће попис почев од 4.
до15. јануара 2021. године, комисија за попис залиха материјала, резервних делова,
алата и инвентара вршиће попис почев од 4. до 15. јануара 2021. године и комисија за
попис финансијске имовине (дугорочна финансијска имовина, новчана средства и
готовинск еквиваленти, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани,
као и активна временска разграничења), нефинансијске имовине у припреми и аванси и
обавеза (краткорочне, дугорочне, обавезе по основу расхода за запослене, обавезе по
основу осталих расхода, изузев расхода за запослене, обавезе из пословања, као и
пасивна временска разграничења) извршиће попис најкасније до 31. јануара 2021.
године (са стањем на дан 31. децембар 2020. године).
Пре почетка пописа комисије за попис су сачиниле план рада по којем ће
вршити попис. Са стањем на дан 31. децембар 2020. године пописом су обухваћени:
нефинансијска имовина у сталним средствима и нефинансијска имовина у залихама,
финансијска имовина у дугорочним и краткорочним пласманима, потраживања и
обавезе, новчана средства и готовински еквиваленти, хартије од вредности и имовина
која се у пословним књигама води у оквиру ванбилансне евиденције.
Након извршеног пописа комисијe су сачиниле појединачне извештаје, док је
Централна пописна комисија сачинила два извештаја, и то: Извештај Централне
пописне комисије о извршеном попису нефинансијске имовине у сталним средствима,
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нематеријалне имовине и ситног инвентара у употреби директних буџетских
корисника на дан 31. децембар 2020. године, од 12. фебруара 2021. године и Извештај
Централне пописне комисије о извршеном попису нефинансијске имовине у припреми
и аванса, нефинансијске имовине у залихама и финансијске имовине и обавеза Управе
за заједничке послове покрајинских органа на дан 31. децембар 2020. године, од 12.
фебруара 2021. године.
В.д. директора Управе за заједничке послове покрајинских органа је доношењем
Решења усвојио Извештаје о извршеном попису Централне пописне комисије, и то:
Решење о резултатима пописа нефинансијске имовине у сталним средствима,
нематеријалне имовине и ситног инвентара у употреби директних корисника
буџетских средстава на дан 31. децембар 2020. године, од 17. фебруара 2021. године и
Решење о резултатима пописа нефинансијске имовине у припреми и аванси,
нефинансијске имовине у залихама, финансијске имовине и обавеза на дан 31.
децембар 2020. године, од 17. фебруара 2021. године.
У поступку ревизије извршили смо испитивање усаглашености стања
нефинансијске имовине у помоћној књизи са стањем у главној књизи и утврдили смо
да нема одступања.
Табела бр. 39: Упоредни преглед садашње вредности нефинансијске имовине у помоћној и главној књизи Управе за
заједничке послове покрајинских органа
у хиљадама динара
Конто
011100
011200
011300
015100
015200
016100
022100
022200

Назив конта
Зграде и грађевински објекти
Опрема
Остале некретнине и опрема
Нефинансијска имовина у припреми
Аванси за нефинансијску имовину
Нематеријална имовина
Залихе ситног инвентара
Залихе пoтрошног материјала
УКУПНО нефинансијска имовина

Садашња вредностпомоћна књига

Садашња вредностглавна књига

1.175.525
265.732
15.244
26.735
1.004
57.343
1.154
20.680
1.563.417

1.175.525
265.732
15.244
26.735
1.004
57.343
1.154
20.680
1.563.417

Попис финансијске имовине, потраживања и обавеза са стањем на дан 31.
децембар 2020. године извршен је према стању у пословним књигама.
Извршили смо испитивање усаглашености стања потраживања и обавеза у
помоћној књизи са стањем у главној књизи и утврдили да нема одступања између
исказаних стања у помоћној књизи и исказаног стања у главној књизи.
На основу тестираног узорка утврдили смо да је Управа за заједничке послове
покрајинских органа послала укупно 15 захтева за потврду салда са стањем на дан 31.
децембар 2020. године, и то: осам захтева добављачима према којима је у пословним
књигама на дан 31. децембар 2020. године евидентирана укупна обавеза у износу од
10.985 хиљада динара и седам захтева купцима према којима је у пословним књигама
на дан 31. децембар 2020. године евидентирано потраживање у износу од 4.330 хиљада
динара. Салдо је у целости потврдило седам добављача у износу од 8.514 хиљада
динара; један добављач је примио извод отворених ставки ради потврде салда у износу
од 2.471 хиљаду динара, али исти није ни потврдио, ни оспорио; два купаца су у
целости потврдила салдо у износу од 184 хиљаде динара; један купац је делимично
потврдио салдо у износу од 448 хиљада динара, док је износ од 303 хиљаде динара
оспорио; за четири купца је послат извод отворених ставки ради потврде салда у
износу од 3.395 хиљада динара, који од стране истих није ни потврђен, ни оспорен.
Комисија за попис финансијске имовине (дугорочна финансијска имовина,
новчана средства и готовински еквиваленти, хартије од вредности, потраживања и
краткорочни пласмани, као и активна временска разграничења), нефинансијке имовине
у припреми и аванса, као и обавеза (краткорочне, дугорочне, обавезе по основу расхода
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за запослене, обавезе по основу осталих расхода, обавезе из пословања, као и пасивна
временска разграничења) на дан 31. децембар 2020. године извршила је попис
новчаних средстава, потраживања и обавеза чије се евидентирање врши у пословним
књигама Покрајинског секретаријата за финансије, а која се односе на подрачун
Буџета АП Војводине, број: 840-1935740-07-Средства за стамбену изградњу, и то:
конто 111611-Кредити физичким лицима у земљи за потребе становања 13.689 хиљада
динара; конто 121216-Издвојена средства за стамбену изградњу 114.890 хиљада
динара; конто 122131-Потраживања за уговорене камате 6.667 хиљада динара; конто
122146-Потраживања за откупљене станове 9.685 хиљада динара; конто 122195Потраживања за доспеле отплате по дугорочним пласманима 19.490 хиљада динара;
конто 123131-Спорна потраживања за камату 183 хиљаде динара и конто 254112Обавезе према буџетским корисницима 15 хиљада динара.
Налогом за књижење број: НК 0120-015116 од 31. децембра 2020. године у
пословним књигама евидентирана је обрачуната амортизација нефинансијске имовине
са стањем на дан 31. децембар 2020. године.
На основу решења о резултатима пописа, у пословним књигама Управе за
заједничке послове покрајинских органа, налозима за књижење од 31. децембра.2020.
године спроведена су одговарајућа књижења, и то: расход административне опреме,
моторне опреме, непокретне опреме и ситног инвентара у употреби, вишак залиха
материјала за домаћинство и угоститељство, док је из књиговодствене евиденције
искњижена вредност уговорених обавеза из ранијих година које нису извршeне до 31.
децембра 2020. године, а за чијом реализацијом је у 2021. години престала обавеза.
На основу извршене ревизије презентоване документације нису утврђене
неправилности.
Попис имовине и обавеза код директног корисника Управе за имовину АП
Војводине
Правилником о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза Управе за
имовину АП Војводине и Правилником о организацији буџетског рачуноводства и
рачуноводственим политикама, које је донео в.д. директора Управе за имовину, ближе
су уређени начин и рокови вршења пописа имовине и обавеза и средстава јавне својине
АП Војводине датих на коришћење другим правним лицима и усаглашавање
књиговодственог стања са стварним стањем које се утврђује пописом.
На основу Одлуке в.д. директора Управе за имовину АП Војводине о годишњем
попису и образовању комисија за попис, од 25. новембра 2020. године, образоване су
следеће комисије за попис: Комисија за попис основних средстава (непокретности и
опреме), ситног инвентара и туђе имовине и Комисија за попис финансијске имовине
(дугорочна финансијска имовина, новчана средства и готовински еквиваленти, хартије
од вредности, потраживања и краткорочни пласмани, као и активна временска
разграничења), нефинансијске имовине у припреми и аванса, као и обавеза
(краткорочних, дугорочних, обавеза по основу расхода за запослене, обавеза по основу
осталих расхода, обавеза из пословања, пасивна временска разграничења).
Одлуком су прецизирани задаци формираних комисија за попис, као и рокови у
којима попис треба да се изврши. У тачки 6. ове Одлуке наводи се да је одредбом члана
12. Уредбе о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној
својини АП Војводине71 прописано да Управа за имовину АП Војводине, између
осталог, управља и објектима на територији бивших југословенских република на
којима се успоставља право јавне својине АП Војводине. Пошто се наведена имовина
71
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налази у бившим републикама СФРЈ (Хрватска и Словенија), није било могуће
извршити њен попис. Увидом у пословне књиге Управе за имовину АП Војводине
утврдили смо да је садашња вредност поменуте имовине на дан 31.12.2020. године
18.127 хиљада динара.
У складу са одредбама Закона о правобранилаштву, Покрајинска влада је на
седници одржаној 15. октобра 2014. године задужила Правобранилаштво АП
Војводине да, сходно потврђеним међународним уговорима, опште прихваћеним
правилима међународног права и важећим законима Републике Србије, у вези са
објектима у Републици Хрватској (Одмаралиште „Војводина“ у Цриквеници, Вила
„Војводина“ у Ловрану ) и Републици Словенији (Вила „Војводина“ на Бледу и стан у
Радовљици) на којима је АП Војводина била уписана као носилац одређених
имовинских права, предузме мере на основу којих ће АП Војводина успоставити
својину, односно остварити право на накнаду штете.
Према подацима Правобранилаштва АП Војводине из 2020. године, нису
предузете активности по питањима у вези са имовинским правима АП Војводине на
непокретностима које се налазе на територији бивших југословенских република.
Европски суд за људска права је исказао став о потреби да државе сукцесори закључе
билатералне споразуме како би се могла остваривати имовинска, па тиме и својинска
права на непокретностима, применом Споразума о сукцецији. Пошто је питање
закључивања билатералних споразума између држава сукцесора изван надлежности
Правобранилаштва АП Војводине, није целисходно и економично подносити тужбе
пред судовима држава сукцесора на чијој територији се налази имовина на којој су
органи АП Војводине били уписани са правом коришћења, а која се водила као
друштвена својина.
Пре отпочињања пописа имовине и обавеза, в.д. директора Управе за имовину
АП Војводине је 25. новембра 2020. године донео Упутство за рад комисија за
годишњи попис. Комисије за попис су сачиниле план рада по коме ће вршити попис.
Пописом су обухваћени: нефинансијска имовина у сталним средствима (основна
средства), ситан инвентар, финансијска имовина (дугорочна финансијска имовина,
новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и
краткорочни пласмани, активна временска разграничења), нефинансијска имовина у
припреми и аванси, обавезе (краткорочне, дугорочне, обавезе по основу расхода за
запослене, обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене, обавезе из
пословања, пасивна временска разграничења) и имовина других лица и осталих
средстава.
Након извршеног пописа комисије за попис су сачиниле следеће извештаје:
Извештај Комисије за попис основних средстава (непокретности и опреме) ситног
инвентара и туђе имовине, од 18. јануара 2021. године и Извештај о извршеном
годишњем попису финансијске имовине, нефинансијске имовине у припреми и аванса,
као и обавеза, од 3. фебруара 2021. године. Извештаји пописних комисија о извршеном
попису усвојени су од стране в.д. директора Управе за имовину доношењем два
решења, и то: Решење о усвајању извештаја комисије за попис основних средстава
(непокретности и опреме), ситног инвентара и туђе имовине на дан 31. децембар 2020.
године, од 18. јануара 2021. године и Решење којим се усвајају резултати финансијске
имовине, нефинансијске имовине у припреми, аванса, као и обавеза са стањем на дан
31. децембар 2020. године, од 3. фебруара 2021. године.
Попис финансијске имовине, обавеза и потраживања са стањем на дан 31.
децембар 2020. године извршен је према стању у пословним књигама.
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У поступку ревизије извршили смо испитивање усаглашености стања
нефинансијске имовине у помоћној књизи са стањем у главној књизи и утврдили смо
да нема одступања.
Извршили смо испитивање усаглашености стања потраживања и обавеза у
помоћној књизи са стањем у главној књизи и утврдили да нема одступања између
исказаних стања у помоћној књизи и исказаног стања у главној књизи. На основу
тестираног узорка утврдили смо да је Управа за имовину АП Војводине 5. новембра
2020. године послала два захтева добављачима за потврду салда на дан 31.октобар
2020. године, док је 12. и 25. јануара 2021. године послала укупно осам захтева за
потврду салда, и то: два захтева добављачима према којима је у пословним књигама на
дан 31. децембар 2020. године евидентирана обавеза у износу од 48 хиљада динара и
шест захтева купцима према којима је у пословним књигама на дан 31. децембар 2020.
године евидентирано потраживање у износу од 270 хиљада динара.
Салдо су у целости потврдила два добављача. Добављач према којем на дан
31.октобар 2020. године у пословним књигама Управе за имовину нису евидентиране
обавезе, примио је извод отворених ставки, али исти није ни потврдио, ни оспорио, док
је добављач према којем је на дан 31. децембар 2020. године евидентирана обавеза у
износу од 33 хиљаде динара, исти оспорио у целости. Три купца су потврдила салдо,
док су три купца примила извод отворених ставки, али исти нису ни потврдили, ни
оспорили.
Налогом за књижење број: 1220-001940 од 31. децембра 2020. године у
пословним књигама је евидентирана обрачуната амортизација нефинансијске имовине
са стањем на дан 31. децембар 2020. године.
На основу решења о резултатима пописа, налогом за књижење број 1220-001943
од 31. децембра 2020. године спроведена су одговарајућа књижења у пословним
књигама.
Табела бр. 40: Упоредни преглед садашње вредности нефинансијске имовине у помоћној и главној књизи Управе за
имовину
у хиљадама динара

Конто

011100
011200
011300
014100
016100

Назив конта

Зграде и грађевински објекти
Опрема
Остале некретнине и опрема
Земљиште
Нематеријална имовина
УКУПНО нефинансијска имовина

Садашња вредностпомоћна књига

Садашња вредностглавна књига

1.151.034
184
52.006
138.805.523
175
140.008.922

1.151.034
184
52.006
138.805.523
175
140.008.922

На основу извршене ревизије презентоване документације нису утврђене
неправилности.
Попис имовине и обавеза код индиректног корисника Српско народно
позориште
Правилником о буџетском рачуноводству који је донео Управни одбор Српског
народног позоришта и Правилником о поступку спровођења пописа имовине и обавеза
у Српском народном позоришту који је донео управник Српског народног позоришта,
ближе су уређени врста и предмет пописа, организовање и поступак спровођења
пописа, обрада пописних листа, подношење и усвајање извештаја и рокови спровођења
поступака пописа.
На основу Одлуке управника Српског народног позоришта о редовном попису
имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембар 2020. године, од 26. новембра 2020.
године и Одлуке о изменама одлуке за редован попис имовине и обавеза са стањем на
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дан 31. децембар 2020. године, од 17. децембра 2020. године образоване су следеће
комисије за попис: комисија за попис основних средстава у згради, комбинату и
самачком хотелу; комисија за попис станова, комисија за попис сировина, материјала,
канцеларијског материјала, мазива у магацину, комбинату и радионицама, комисија за
попис ситног сценског инвентара (костима, перика и брада у фризерају, сценске
опреме, декора и реквизита) у употреби, комисија за попис ситног инвентара у
употреби у позоришној згради, амбуланти, радионицама и самачком хотелу, комисија
за попис радне одеће и обуће, комисија за попис готовог новца, материјала у кафе
кухињи, комисија за попис књига у библиотеци и попис нототеке, комисија за попис
новчаних средстава и хартија од вредности (жиро рачуни, главна благајна,
билетарница, периодичне публикације и сл.), комисија за попис финансијске имовине у
дугорочним и краткорочним пласманима, потраживања и обавеза, активних и пасивних
временских разграничења и остале имовине и централна пописна комисија.
Управник Српског народног позоришта је донео Упутство за редован попис
свих средстава и извора средстава са стањем на дан 31. децембар 2020. године, 26.
новембра 2020. године, којим су прецизирани: припремни радови за спровођење пописа
које обављају комисије за попис, четири фазе рада комисија за попис, садржај извештаја
о извршеном редовном годишњем попису, као и рокови за вршење пописа имовине и
обавеза. Наведеним Упутством је предвиђено да све пописне комисије до 15. јануара
2021. године доставе Централној комисији Извештај о извршеном попису са
образложењем предлога за расход и отпис средстава, која је у обавези да предлоге за
расход и отпис, које су дале појединачне комисије достави Управном одбору или
управнику најдаље до 28. јануара 2021. године, са потребним образложењем о узроку
неупотребљивости истих. Комплетан извештај о извршеном попису имовине и обавеза,
заједно са одлукама Управног одбора потребно је доставити књиговодству најкасније
до 28. јануара 2021. године.
Пре почетка пописа комисије за попис су сачиниле план рада по којем ће
вршити попис.
Са стањем на дан 31. децембар 2020. године пописом су обухваћени:
нефинансијска имовина у сталним средствима, нефинансијска имовина у залихама,
финансијска имовина (новчана средства, потраживања и краткорочни пласмани,
активна временска разграничења), обавезе (обавезе по основу нето исплата социјалне
помоћи запосленима, обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима,
обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору, обавезе по основу пореза на
исплате за услуге по уговору обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање за услуге по уговору, обавезе по основу доприноса за здравствено
осигурање за услуге по уговору, обавезе за порез на додату вредност по основу разлике
обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза, примљени аванси,
добављачи у земљи, плаћени аванси за набавку материјала, плаћени аванси за
нематеријална улагања и основна средства, плаћени аванси за куповину услуга,
обрачунати ненаплаћени приходи, обрачуната ненаплаћена примања из продаје
нефинансијске имовине) и имовина која се у пословним књигама води у оквиру
ванбилансне евиденције.
Након извршеног пописа комисије су сачиниле појединачне записнике о свом
раду, на основу којих је Централна пописна комисија саставила Извештај о извршеном
попису имовине и обавеза на дан 31. децембар 2020. године, број 01-119/1-2021 од 21.
јануара 2021. године.
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Управни одбор Српског народног позоришта је 28. јануара 2021. године донео
Одлуку о усвајању Извештаја о извршеном редовном попису имовине и обавеза на дан
31. децембар 2020. године.
Попис финансијске имовине и обавеза, са стањем на дан 31. децембар 2020.
године, извршен је према стању у пословним књигама.
У поступку ревизије извршили смо испитивање усаглашености стања
нефинансијске имовине у помоћним књигама са стањем у главној књизи и утврдили
смо да нема одступања.
Извршили смо испитивање усаглашености стања потраживања и обавеза у
помоћној књизи са стањем у главној књизи и утврдили да нема одступања између
исказаних стања у помоћној књизи и исказаног стања у главној књизи.
На основу тестираног узорка утврдили смо да је Српско народно позориште
послало: два захтева купцима за потврду салда са стањем на дан 8. децембар 2020.
године, према којима је у пословним књигама евидентирано потраживање у износу од
965 хиљада динара и један захтев купцу за потврду салда са стањем на дан 30.
новембар 2020. године, за којег је у пословним књигама евидентирана претплата у
износу од 59 хиљада динара, као и два захтева добављачима према којима су у
пословним књигама на дан 31. октобар 2020. године, односно 31. децембар 2020.
године евидентиране укупне обавезе у износу од 1.906 хиљада динара. Добављачи су у
целости потврдили салдо; два купца су примила извод отворених ставки ради потврде
салда у износу од 965 хиљада динара, али исте нису ни потврдили ни оспорили, један
купац је потврдио салдо у износу од 59 хиљада динара.
Налогом за књижење број: 233/20 од 31. децембра 2020. године у пословним
књигама Српског народног позоришта евидентирана је обрачуната амортизација
нефинансијске имовине са стањем на дан 31. децембар 2020. године.
На основу Одлуке Управног одбора о усвајању извештаја о извршеном
редовном попису имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембар 2020. године,
налозима за књижење од 31. децембра 2020. године број 234/20 и 235/20, у пословним
књигама Српског народног позоришта прокњижени су резултати пописа (расход
опреме за културу, расход ситног сценског инвентара и отпис програмских књижица).
Табела бр. 41: Упоредни преглед садашње вредности нефинансијске имовине у помоћној и главној књизи Српског
народног позоришта
у хиљадама динара
Конто
011100
011200
014100
015200
016100
022200

Назив конта
Зграде и грађевински објекти
Опрема
Земљиште
Аванси за нефинансијску имовину
Нематеријална имовина
Залихе пoтрошног материјала
УКУПНО нефинансијска имовина

Садашња вредностпомоћна књига

Садашња вредностглавна књига

526.446
81.652
2.714
867
14.761
8.185
634.625

526.446
81.652
2.714
867
14.761
8.185
634.625

На основу извршене ревизије презентоване документације нису утврђене
неправилности.
2.2.3.2. Актива
Табела бр.42: Актива АП Војводине
Износ
претходне
Опис
Конто
године
(почетно
стање)
1
2
3
Некретнине и
011
3.737.809
опрема

у хиљадама динара
Износ текуће године
Бруто
4
6.492.344

Исправка
вредности
5
2.718.172

Нето
6
3.774.172

Налаз
ревизије
нето
7
3.774.172

Разлика
(7-6)
8
0
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012

Култивисана
имовина

013

Драгоцености

014

Природна имовина

015
016
021
022

111

112

121

Нефинансијска
имовина у
припреми и авнси
Нематеријална
имовина
Залихе
Залихе ситног
инвентара и
потрошног
материјала
Дугорочна домаћа
финансијска
имовина
Дугорочна страна
финансијска
имовина
Новчана средства,
племенити метали,
хартије од
вредности

1.285

1.285

0

0

0

212.808

153

153

0

0

0

130.990.273

138.808.251

138.808.251

138.808.251

0

934.555

1.218.326

1.218.326

1.218.326

0

208.592

607.584

420.636

420.636

0

213.451

286.295

286.295

286.295

0

24.648

227.822

197.170

30.652

30.652

0

16.589.641

19.064.578

2.853.958

16.210.620

16.210.620

0

39.905

67.747

28.368

39.379

39.379

0

3.241.218

4.352.926

4.352.926

4.352.926

0

186.948

122

Краткорочна
потраживања

14.109.489

14.539.994

3.331.551

11.208.443

11.208.443

0

123

Краткорочни
пласмани

127.207

1.036.574

918.009

118.565

118.565

0

131

Активна временска
разграничења

4.465.694

4.015.165

4.015.165

4.015.165

0

У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године укупна актива исказана је у износу од 180.483.430 хиљадa динара,
од чега је 163.436.484 хиљадe динара укључено из извештаја завршних рачуна
директних буџетских корисника, 1.874.366 хиљадa динара из извештаја завршних
рачуна индиректних буџетских корисника, 15.008.155 хиљада динара Буџет АП
Војводине и 164.425 хиљада динара средства из евиденције рачуна број: 840-193574007-Средства за стамбену изградњу.
Структуру укупне активе чини: нефинансијска имовина у износу од 144.538.332
хиљаде динара (80%) и финансијска имовина у износу од 35.945.098 хиљадa динара
(20%).

ОПИС

Укупна нето
вредност на дан
31.12.2020.
године

Нето вредност
по набавној
вредности на
дан 31.12.2020.
године

1

2

3

4

000000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

144.538.332

5.569.524

4%

138.968.808

96%

010000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА

144.221.385

5.252.577

4%

138.968.808

96%

Број
конта

5

Нето вредност
исказана по фер
вредности на дан
31.12.2020.
године

% учешћа (6) у (3)

у хиљадама динара
% учешћа (4) у (3)

Табела бр. 43: Преглед нефинансијске имовине АПВ-а на дан 31.12.2020. године

6

7
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011000

НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

3.774.172

3.445.672

91%

328.500

9%

011100

Зграде и грађевински објекти

3.146.316

2.825.773

90%

320.543

10%

011200

Опрема

544.385

544.385

100%

-

0%

011300

Остале некретнине и опрема

83.471

75.514

90%

7.957

10%

014000

ПРИРОДНА ИМОВИНА

138.808.251

167.943

0%

138.640.308

100%

014100

Земљиште

138.808.251

167.943

0%

138.640.308

100%

014200

Подземна блага

-

-

-

-

-

014300

Шуме и воде

-

-

-

-

-

015000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ

1.218.326

1.218.326

100%

-

0%

015100

Нефинансијска имовина у
припреми

1.215.322

1. 215.322

100%

-

0%

015200

Аванси за нефинансијску имовину

3.004

3.004

100%

-

0%

016000

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

420.636

420.636

100%

-

0%

016100

Нематеријала имовина

420.636

420.636

100%

-

0%

020000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
У ЗАЛИХАМА

316.947

316.947

100%

-

0%

021000

ЗАЛИХЕ

286.295

286.295

100%

-

0%

021100

Робне резерве

271.985

271.985

100%

-

0%

021200

Залихе производње

14.098

14.098

100%

-

0%

021300

Роба за даљу продају

212

212

100%

-

0%

022000

ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА
И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

30.652

30.652

100%

-

0%

022100

Залихе ситног инвентара

1.285

1.285

100%

-

0%

022200

Залихе потрошног материјла

29.367

29.367

100%

-

0%

У поступку ревизије утврдили смо да је у консолидованом Билансу стања завршног
рачуна буџета АП Војводине на дан 31.12.2020. године нефинансијска имовина
вреднована на два начина, према набавној вредности умањеној за исправку вредности
по основу амортизације и по реалној (фер) вредности.
Од укупно исказане нето вредности нефинансијске имовине на дан 31.12.2020. године
у износу од 144.538.332 хиљадe динара по нето набавној вредности исказана је
нефинансијска имовина у износу од 5.569.524 хиљаде динара, што чини 4%
нефинансијске имовинe Аутономне покрајине Војводинe, и то: зграде и грађевински
објекти 2.825.773 хиљадeдинара, опрема 544.385 хиљадa динара, остале некретнине и
опрема 75.514 хиљада динара, земљиште 167.943 хиљаде динара, нефинансијска
имовина у припреми 1.215.322 хиљадeдинара, аванси за нефинансијску имовину 3.004
хиљаде динара, нематеријална имовина 420.636 хиљада динара, робне резерве 271.985
хиљада динара, залихе производње 14.098 хиљада динара, роба за даљу продају 212
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хиљада динара, залихе ситног инвентара 1.285 хиљадa динара и залихе потрошног
материјала 29.367 хиљада динара.
По фер вредности исказана је нефинансијска имовина у укупном износу од 138.968.808
хиљада динара, што чини 96% нефинансијске имовинe Аутономне покрајине
Војводине, од чега су: зграде и грађевински објекти 320.543 хиљаде динара, остале
некретнине и опрема 7.957 хиљада динара и земљиште 138.640.308 хиљада динара.
Нефинансијска имовина по фер вредности евидентирана је у пословним књигама
Управе за имовину АП Војводине.
Нефинансијска имовина
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године укупна нефинансијска имовина исказана је у износу од 144.538.332
хиљаде динара, од чега је: 142.805.671 хиљаду динара укључено из извештаја
завршних рачуна директних буџетских корисника, 1.732.661 хиљаду динара из
извештаја завршних рачуна индиректних буџетских корисника.
Нефинансијску имовину чини: нефинансијска имовина у сталним средствима у износу
од 144.221.385 хиљада динара и нефинансијска имовина у залихама у износу од
316.947 хиљада динара.
Нефинансијска имовина у сталним средствима у Билансу стања Аутономне
покрајине Војводине на дан 31.12.2020. године, вреднована је на два начина, према
набавној вредности умањеној за исправку вредности по основу амортизације и по
реалној (фер) вредности.
Чланом 5. став 8. Уредбе о буџетском рачуноводству72 прописано је да
корисници буџетских средстава у својим пословним књигама евидентирају
непокретности, опрему и остала основна средства према набавној вредности умањеној
за исправку вредности по основу амортизације.
У финансијском извештају Биланс стања Аутономне покрајине Војводине на
дан 31.12.2020. године укупно је исказана нефинансијска имовина у сталним
средствима у износу од 144.221.385 хиљада динара. Од укупно исказане нефинансијске
имовине у сталним средствима на:
Некретнине и опрему се односи 3.774.172 хиљадe динара (3.445.672 хиљаде
динара по набавној вредности умањеној за исправку вредности по основу амортизације
и 328.500 хиљада динара по фер вредности);
Природну имовину (земљиште) се односи 138.808.251 хиљаду динара ( 167.943
хиљаде динара по набавној вредности и 138.640.308 хиљада динара по фер вредности);
Нефинансијску имовину у припреми и авансе се односи 1.218.326 хиљада
динара који су целости исказани по набавној вредности;
Нематеријалну имовину се односи 420.636 хиљада динара која је целости
исказана по набавној вредности (бруто набавна вредност 607.584 хиљаде динара
умањена за исправку вредности по основу амортизације у износу 186.948 хиљада
динара) ;
Нефинансијску имовину у залихама се односи 316.947 хиљада динара која је у
целости исказана по набавној вредности (бруто набавна вредност 514.117 хиљада
динара умањена за исправку вредности по основу амортизације у износу 197.170
хиљада динара);
Земљиште је уписано по фер вредности у укупном износу од 138.640.308
хиљада динара, што чини 96% нефинансијске имовинe у сталним средствима
Аутономне покрајине Војводине. Некретнине и опрема су уписани по фер вредности у
72

„Службени гласник РС“, број 125/03 , 12/06 и 27/20
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укупном износу од 328.500 хиљада динара, што чини 9% укупне вредности некретнина
и опреме.
Нефинансијска имовина у сталним средствима која је евидентирана у
пословним књигама и исказана у финансијским извештајима по фер вредности у
износу од 138.968.808 хиљада динара, у целости се односи на Управу за имовину АП
Војводине.
Чланом 102. ст. 4. и 5. Закона о планирању и изградњи73 прописано је да
аутономна покрајина стиче право јавне својине на неизграђеном и изграђеном
земљишту у државној својини без накнаде, ако су у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима, даном ступања на снагу овог закона, као носиоци
права коришћења уписани: аутономна покрајина или правно лице чији је оснивач
аутономна покрајина. Одредбом члана 72. став 3. и 4. Закона о јавној својини74
прописано је да се на непокретностима, покретним стварима и другим средствима које
користи аутономна покрајина на дан ступања на снагу наведеног закона успоставља
право јавне својине аутономне покрајине, под условима и на начин прописан овим
законом. Наведеним прописима није одређено на који начин се врши утврђивање
вредности непокретности ако не постоји набавна вредност непокретности (нпр. за
изграђено и неизграђено земљиште које је конверзијом права коришћења прешло у
јавну својину аутономне покрајине без накнаде), нити је одређен орган који ће те
вредности утврдити.
Како у највећем броју случајева не постоје подаци о вредности земљишта
уписаног у јавне књиге као јавна својина Аутономне покрајине Војводине, ниједним
прописом није регулисан начин и поступак његовог вредновања, уз напомену да се за
земљиште не врши обрачун амортизације и не утврђује исправка вредности, то је
Аутономна покрајина Војводина применила прописе који су основ за вредновање
имовине у својини привредних друштава, тј. утврђена је његовa реална (фер) вредност.
Према дефиницији садржаној у Међународном рачуноводственом стандарду 16, фер
вредност је цена која би се наплатила за продају средства или платила за пренос
обавезе у редовној трансакцији између учесника на тржишту на датум одмеравања.
Међународни стандард финансијског извештавања 13 дефинише одмеравање фер
вредности као одмеравање засновано на тржишту. Према овом међународном
стандарду, фер вредност је цена која би била наплаћена за продају имовине, односно
плаћена за пренос обавезе у редовној трансакцији на најповољнијем тржишту на датум
одмеравања, по текућим тржишним условима.
На основу решења служби за катастар непокретности о упису јавне својине у
корист Аутономне покрајине Војводине, на дан 31. децембар 2020. године, уведено је у
помоћне књиге и евиденције Управе за имовину, као и у главну књигу трезора
Аутономне покрајине Војводине, земљиште по фер вредности у укупном износу од
138.640.308 хиљада и некретнине и опремa у укупном износу од 328.500 хиљада
динара.
Нефинансијска имовина у сталним средствима
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године укупна нефинансијска имовина у сталним средствима исказана је у
износу од 144.221.385 хиљада динара, од чега је: 142.511.848 хиљадa динара укључено
из извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника, 1.709.537 хиљада
динара из извештаја завршних рачуна индиректних буџетских корисника.
73
„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС,
98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и др.закон и 9/20
74
„Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20
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Нефинансијску имовину у сталним средствима чине: некретнине и опрема у износу од
3.774.172 хиљаде динара, природна имовина у износу од 138.808.251 хиљаду динара,
нефинансијска имовина у припреми и аванси у износу од 1.218.326 хиљада динара и
нематеријална имовину у износу од 420.636 хиљада динара.
Некретнине и опрема (група 011000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године некретнине и опрема исказани су у износу од 3.774.172 хиљаде
динара, од чега је: 2.738.829 хиљада динара укључено из извештаја завршних рачуна
директних буџетских корисника, 1.035.343 хиљаде динара из извештаја завршних
рачуна индиректних буџетских корисника.
Некретнине и опрема обухватају зграде и грађевинске објекте у износу од 3.146.316
хиљада динара, опрему у износу од 544.385 хиљада динара и остале некретнине и
опрему у износу од 83.471 хиљаду динара.
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године некретнине и опрема исказани су у износу од 3.774.172 хиљаде
динара, од чега је: 3.445.672 хиљаде динара по набавној вредности умањеној за
исправку вредности по основу амортизације и 328.500 хиљада динара по фер
вредности. Некретнине и опрема које су уписане по фер вредности у укупном износу
од 328.500 хиљада динара евидентиране су код Управе за имовину АП Војводине, што
чини 9% укупне вредности некретнина и опреме АП Војводине.
Зграде и грађевински објекти (конто 011100)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године зграде и грађевински објекти исказани су у износу од 3.146.316
хиљада динара, од чега је: 2.333.029 хиљада динара укључено из извештаја завршних
рачуна директних буџетских корисника, а 813.287 хиљада динара из извештаја
завршних рачуна индиректних буџетских корисника.
Опрема (конто 011200)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године опрема је исказана у износу од 544.385 хиљада динара, од чега је:
334.980 хиљадa динара укључено из извештаја завршних рачуна директних буџетских
корисника, а 209.405 хиљада динара из извештаја завршних рачуна индиректних
буџетских корисника.
Остале некретнине и опрема (конто 011300)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године остале некретнине и опрема исказани су у износу од 83.471 хиљаду
динара, од чега је: 70.820 хиљада динара укључено из извештаја завршних рачуна
директних буџетских корисника, а 12.651 хиљаду динара из извештаја завршних
рачуна индиректних буџетских корисника.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 011000-Зграде и грађевински објекти нису утврђене материјално значајне
неправилности, приликом евидентирања овог облика нефинансијске имовине.
Природна имовина (група 014000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године природна имовина исказана је у износу од 138.808.251 хиљаду
динара, од чега је: 138.805.523 хиљаде динара укључено из извештаја завршних рачуна
директних буџетских корисника, а 2.728 хиљада динара из извештаја завршних рачуна
индиректних буџетских корисника. Природна имовина која је исказана односи се на
земљиште.
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Земљиште је уписано по фер вредности у укупном износу од 138.640.308
хиљада динара, што чини 96% нефинансијске имовинe у сталним средствима
Аутономне покрајине Војводине.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 014000-Природна имовина нису утврђене материјално значајне
неправилности, приликом евидентирања овог облика нефинансијске имовине.
Нефинансијска имовина у припреми и аванси (група 015000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године нефинансијска имовина у припреми и аванси исказани су у износу
од 1.218.326 хиљада динара, од чега је: 836.255 хиљада динара укључена из извештаја
завршних рачуна директних буџетских корисника, а 382.071 хиљаду динара из
извештаја завршних рачуна индиректних буџетских корисника. Нефинансијска
имовина у припреми и аванси обухватају нефинансијску имовину у припреми у износу
од 1.215.322 хиљаде динара и авансе за нефинансијску имовину у износу од 3.004
хиљаде динара.
Нефинансијска имовина у припреми (конто 015100)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године нефинансијска имовина у припреми исказана је у износу од
1.215.322 хиљаде динара, од чега је: 835.251 хиљаду динара укључено из извештаја
завршних рачуна директних буџетских корисника, а 380.071 хиљаду динара из
извештаја завршних рачуна индиректних буџетских корисника.
Народно позориштe, Narodno kazalište - Népszínház Суботица je са стањем на дан
31.12.2020. године у финансијским извештајима исказало нефинансијску имовину у
припреми у износу од 312.513 хиљада динара.
У поступку ревизије, увидом у достављену финансијску документацију утврдили смо
да је на основу Записника Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Војводине о ванредној инспекцијској контроли примене закона у области материјалнофинансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава за дате авансе
за нефинансијску имовину у периоду од 1. јануара 2003. године до 31. децембра 2007.
године, број 145-47-32/2020-01-03 од 20. октобра 2020. године, Народно позориште,
Narodno kazalištе - Népszínház Суботица, у вези са наложеним мерама поступило на
следећи начин:
-Извршен је ванредни попис датих аванса евидентираних у пословним књигама у
периоду од 2003.-2007. године, у износу од 47.968 хиљада динара, плаћених предузећу
„Yustat pro“ Београд и „Northipoint“, о чему је сачињен Записник;
-Налогом за књижење број 142/20 од 29. октобра 2020. године у пословним књигама
Народног позоришта - Narodnog kazališta - Népszínház Суботица извршено је
прекњижавање износа од 49.968 хиљада динара, са конта 015112-аванси за пословне
зграде и друге објекте, на конто 015112-пословне зграде и други грађевински објекти.
Како је Решењем Скупштине града Суботица, број I-00-404-390/2013 од 17. октобра
2013. године Град Суботица, као инвеститор преузео наставак вођења целокупне
инвестиције реконструкције, адаптације и доградње зграде Позоришта у Суботици, о
извршеним прекњижавањима у пословним књигама обавештена је Градска управа
града Суботица.
Аванси за нефинансијску имовину (конто 015200)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године аванси за нефинансијску имовину исказани су у износу од 3.004
хиљаде динара, од чега је: 1.004 хиљаде динара укључено из извештаја завршних
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рачуна директних буџетских корисника, а 2.000 хиљада динара из извештаја завршних
рачуна индиректних буџетских корисника.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 015000-Нефинансијска имовина у припреми и аванси нису утврђене
материјално значајне неправилности, приликом евидентирања овог облика
нефинансијске имовине.
Нематеријална имовина (конто 016100)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године нематеријална имовина исказана је у износу од 420.636 хиљада
динара, од чега је: 131.241 хиљаду динара укључено из извештаја завршних рачуна
директних буџетских корисника, а 289.395 хиљада динара из извештаја завршних
рачуна индиректних буџетских корисника.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 016000-Нематеријална имовина нису утврђене материјално значајне
неправилности, приликом евидентирања овог облика нефинансијске имовине.
Нефинансијска имовина у залихама
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године нефинансијска имовина у залихама исказана је у износу од 316.947
хиљада динара, од чега је: 293.823 хиљаде динара укључено из извештаја завршних
рачуна директних буџетских корисника, а 23.124 хиљаде динара из извештаја
завршних рачуна индиректних буџетских корисника.
Нефинансијску имовину у залихама чине: залихе у износу од 286.295 хиљада динара и
залихе ситног инвентара и потрошног материјала у износу од 30.652 хиљаде динара.
Залихе (група 021000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године залихе су исказане у износу 286.295 хиљада динара, од чега је:
271.985 хиљада динара укључено из извештаја завршних рачуна директних буџетских
корисника, а 14.310 хиљада динара из извештаја завршних рачуна индиректних
буџетских корисника. Залихе обухватају робне резерве у износу од 271.985 хиљада
динара, залихе производње у износу од 14.098 хиљада динара и робу за даљу продају у
износу од 212 хиљада динара.
Робне резерве (конто 021100)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године робне резерве исказане су у износу од 271.985 хиљада динара и у
целости се односе на залихе робе код Дирекције за робне резерве АП Војводине.
Залихе производње (конто 021200)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године залихе производње исказане су у износу од 14.098 хиљада динара и
у целокупном износу представљају залихе производње код индиректног буџетског
корисника Издавачки завод „Форум“ за издавање књига и часописа, Нови Сад.
Роба за даљу продају (конто 021300)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године роба за даљу продају исказана је у износу од 212 хиљада динара.
Залихе робе за даљу продају представљају залихе индиректног буџетског корисника,
Музеј Војводине.
На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у
оквиру групе 021000-Залихе нису утврђене материјално значајне неправилности,
приликом евидентирања овог облика нефинансијске имовине.
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Залихе ситног инвентара и потрошног материјала (група 022000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године залихе ситног инвентара и потрошног материјала исказане су у
износу од 30.652 хиљаде динара, од чега је: 21.838 хиљада динара укључено из
извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника, а 8.814 хиљада динара из
извештаја завршних рачуна индиректних буџетских корисника.
Залихе ситног инвентара и потрошног материјала обухватају залихе ситног инвентара
у износу од 1.285 хиљада динара и залихе потрошног материјала у износу од 29.367
хиљада динара.
Залихе ситног инвентара (конто 022100)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године залихе ситног инвентара исказане су у износу од 1.285 хиљада
динара. У оквиру залиха ситног инвентара, 1.154 хиљаде динара представљају залихе
Управе за заједничке послове покрајинских органа, четири хиљаде динара су залихе
Дирекције за робне резерве, док се 127 хиљада динара односи на залихе Народног
позоришта, Narodnog kazališta - Népszínház Суботица.
Залихе потрошног материјала (конто 022200)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године залихе потрошног материјал исказане су у износу од 29.367 хиљада
динара, од чега је 20.680 хиљада динара укључено из извештаја завршног рачуна
директних буџетских корисника, 8.687 хиљада динара из извештаја завршних рачуна
индиректних буџетских корисника.
Залихе потрошног материјала чине залихе Управе за заједничке послове покрајинских
органа у износу од 20.680 хиљада динара, 8.687 хиљада динара су залихе индиректних
корисника Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с
верским заједницама (75 хиљада динара Спомен збрирка Павла Бељанског, 8.185
хиљада динара Српско народно позориште и 427 хиљада динара Народно позориштe,
Narodnokazalište- Népszínház Суботица).
У следећој табели дат је преглед промена нефинансијске имовине у сталним
средствима у 2020. години, на основу података садржаних у финансијским
извештајима корисника буџетских средстава:

5

6

9

10

11

12

Укупно:
(6+7+8+9+10+1
1+12)

Нематеријална
имовина (016)

Дати аванси
(0152)

8

Нефинансијска
имовина у
припреми
(0151)

7

Природна
имовина (014)

Драгоцености
(013)

4

у хиљадама динара

Култивисана
имовина (012)

3

Укупна
основна
средства
(3+4+5)

2

Остала
основна
средства (0113)

Промене

1

Зграде и
грађевински објекти
(0111)
Опрема
(0112)

Ред.бр.

Табела бр.44: Промене нефинансијске имовине у сталним средствима

13

149.637

371.369

-46.835

212.808

138.946.868

784.918
46.835

130.990.273

212.961
-212.808

1.285

6.436.425

157.887

2.159.223

Стање на
поч.год

1a

4.119.315

1

Корекције

Набавна вредност
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20.819

2.718.172

135.043

3.737.809

136.084.037

2.906.558

-187.648

11.457

219.918

2.862.831

147.127.943

607.584

208.592

162.777

3.004

153

149.637

25.140

-627.065

6.492.344

-969

-92.677

-6.065.995

-55.660

104.290

1.285

-239.308

2.277.206

1.215.322

153

1.285

2.698.616

22.844

1.649.100

14.154.907

13.883.973

270.934

451

270.483

-332.097

4.110.848

784.918

-969

194.778

2.880

132.105

1.026.672

Отуђивање и
рас., ост.
смањења и
коррекције

Стање на
крају годин

138.808.251

186.948

11.457

372

59.793

Исправка вредности

130.290.273

153

-186.679

-4.905

-48.756

11.085

Остала
повећања

5

212.808

1.732.821

510.123

-133.018

Корекција

4

1.285

964.532

4

3.092.643

3
Амортек.г.

2

Ст.на кр.г.

1а
Ст.на
почетгод

1

Остала
повећања

-101.669

7.376

94.293

83.183

11.110

Пренос са/на
конта осстала
средства

3

Отуђ и
рас.

812.874

24.376

1.871

468.870

317.757

2.063

273.657

42.037

Нове
набавке

2

Св31.12.
2019.г.
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144.221.385

420.636

3.004

1.215.322

138.808.251

3.774.172

83.471

544.385

3.146.316

Св
31.12.2020. г.
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На основу приказаних података укупне промене на нефинансијској имовини у
сталним средствима:
Табела бр 45:Укупна промена на нефинансијској имовини у сталним средствима

у хиљадама динара

Набавна вредност

Исправка вредности

Садашња вредност

01.01.2020. година

138.946.868

2.862.831

136.084.037

31.12.2020. година

147.127.943

2.906.558

144.221.385

8.181.075

43.727

8.137.348

Промене у 2020..години

Повећање набавне вредности нефинансијске имовине у сталним средствима у 2020.
години у износу од 8.181.075 хиљада динара исказано је код следећих буџетских
корисника, као резултат евидентирања насталих пословних промена:
Табела бр.46: Повећање набавне вредности нефинансијске имовине у сталним средствима
Р.
бр
.

Корисник

ПС за пољо.,
водопривреду
и шумарство
ПС за
образовање,
прописе,
управу и
2
националне
мањиненационалне
заједнице
ПС за
културу, јавно
информисање
3 и односе с
верским
заједницама
Архив
4 Војводине
Музеј
савремене
5
уметности
Спомен
6 збирка Павла
Бељанског
Завод за
културу
7 Војводине
„Милош
Црњански“
Галерија
ликовне
уметности
8
поклон збирка
Рајка
Мамузића
Позоришни
9 музеј
Војводине
Српско
10
народно

Зграде и
грађевински
објекти
(0111)

Опрема
(0112)

Остала
основна
сред.
(0113)

Култ.
имов.
(012)

Драгоце
ности
(013)

Прир.
имовина
(014)

Нефина. Аванси за
имовина у нефинанс.
припреми имовину
(0151)
(0152)

251.914

1

-311

497

у хиљадама динара

-1.115

Нематер.
имовина
(0161)

-35.020

1.133

Укупно

216.894

129

129

1.046

1.046

305

12

701

701

270

270

187

391

578

934

308

1.242

-5

348

343

91

76.645

75.664

393
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11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

позориште
Издавачки
завод
„Форум“ за
издавање
књига и
часописа
Нови Сад
Музеј
Војводине
Покрајински
завод за
заштиту
споменика
културе
Народно
позориште Narodno
kazališteNépszínház
Суботица
Војвођански
симфонијски
оркестар Нови
Сад
ПС за
здравство
Покра. зав. за
соц. заштиту
Центар за
породични
смештај и
усвојење Нови
Сад
Центар за
породични
смештај и
усвојење
Суботица

2.766

8.450

-212.808

200

20.302

-1.275

-124

47.968

-8.450

-51.141

1.206

214.555

500

19.527

6

-3.291

68

-115.152

-115.152

115

115

-6

-6

200

341

473

574

5.332

68

3.689

ПС за
финансије
ПС за
регионални
развој,
међурегионал
ну сарадњу и
локалну
самоуправу
ПС за
урбанизам и
заштиту
животне
средине
Покрајински
завод за
заштиту
природе
ПС за високо
образовање и
научноистраж
ивачку
делатност
ПС за
енергетику,
грађевинарств
о и саобраћај
ПС за спорт и
омладину

3.385

-1.560

3.889

341

649

-1.122

0

13.320

-3.814

2.787

12.867

3.475

-4.730

6

-1.261

240

240

399

310

112.480

-398

112.481

310
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Покрајински
завод за спорт
и медицину
спорта
ПС за
28 привреду и
туризам
27

Управа за
30 капитална
улагања
Управа за
заједничке
31 послове
покрајинских
органа
Управа за
32
имовину
Информат.
центар за
33 пословну
стандарди. и
сертификац.
Едукативни
центар за
обуке у
34
профес. и
радним
вештинама
Укупно:

645

645

176

19.690

19.866

-332

-119.401

-332

106.446

101.413

-107

-55.405

-41.924

7.817.978

-19

299

1.808

117.983

-53.597

-39.412

7.863.986

-52

-8.467

15.574

-71

2.107

-212.808

7.817.978

430.404

-146.633

236.215

8.181.075

Увидом у промене на нефинансијској имовини у 2020. години утврдили смо да се
укупна набавна вредност нефинансијске имовине АП Војводине у 2020. години
повећала за 8.181.075 хиљада динара као последица промена на основним средствима и
то:
1) Смањење набавне вредности зграда и грађевинских објеката за 8.467 хиљада
динара.
На основу података који су исказани у финансијским извештајима корисника
буџетских средстава утврђено је да је набавна вредност зграда и грађевинских објеката
повећана код четири буџетска корисника у износу од 110.934 хиљаде динара и смањена
код Управе за заједничке послове покрајинских органа у износу од 119.401 хиљаду
динара.
Управа за имовину је у 2020. години повећала набавну вредност зграда и
грађевинских објеката за 101.413 хиљада динара, од чега се 18.143 хиљаде динара
односи на упис јавне својине код Управе за имовину АП Војводине, која је 21.01.2020.
године донела решење број 135-46-17/2020-03-8 на основу којег је у помоћним
књигама и евиденцијама, као и у главној књизи трезора Аутономне покрајине
Војводине у Покрајинском секретаријату за финансије евидентирана следећа имовина:
пословна зграда (бензинска станица), површине у габариту 108 м2, изграђена на
катастарској парцели број 1299/2 , лист непокретности број 1832 к.о. Степановићево.
Управа за заједничке послове покрајинских органа АП Војводине је у 2020. години
смањила набавну вредност зграда и грађевинских објеката за 119.401 хиљаду динара.
Аутономна покрајина Војводина и Привредна комора Војводине су сувласници, са
уделом од по 1/2 , на непокретностима у Игалу, Црна Гора, а које чине непокретности
изграђене на катастарским парцелама број 927 и 1013 к.о. Топла (Одмаралиште
„Војводина“ са деандансом у Игалу).
Поред сувласника, изградњу Одмаралишта „Војводина“ са депандансом у Игалу су
финансирала и друга правна лица, са којима постоје закључени уговори о заједничком
финансирању, а на основу којих они користе одређене смештајне капацитете.
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Рјешењем Управе за некретнине, Подручна јединица Херцег Нови, Црна Гора, број
954-109/UP/I-382/I-2016-2 од 20. августа 2019. године и Рјешењем Министарства
финансија Црне Горе, број 07-2-1095/2016 од 4. фебруара 2020. године, Аутономна
покрајина Војводине се уписује као сукорисник ½ идеалног дела на катастарској
парцели 927, односно на свим непокретностима уписаним у листу непокретности број
444 к.о.Топла. Наведеним решењем врши се промена облика права својине на
непокретностима које се налазе у листу непокретности број 444 к.о. Топла, уписаних
сукорисника са по ½ идеалног дела Аутономне покрајине Војводине, на начин што
уместо „права коришења“, а да стоји „право својине“.
Покрајинска влада је као орган Аутономне покрајине Војводине надлежан за
одлучивање о располагању непокретностима у својини Аутономне покрајине
Војводине, у сарадњи са Привредном комором Војводине ангажовала стручна лица
ради процене вредности Одмаралишта „Војводина“ са депандансом у Игалу, а ради
покретања поступака продаје истог.
Овлашћени проценитељи су сачинили Извештај о процени, који је Покрајинска влада
прихватила Закључком број 46-368/2019 од 21. августа 2019. године и Закључком број
46-368/2018-01 од 5. фебруара 2020. године.
Тржишна вредност Одмаралишта „Војводина“ са депандансом у Игалу износи
3.480.000 евра, што прерачунато по средњем курсу на дан 4. маја 2020. године од
117,5933 динара за евро износи 409.224.684,00 динара.
Сувласнички део који Управа за заједничке послове покрајинских органа води у својим
помоћним књигама и евиденцијама односи се само на објекте, и то:1/2 од укупно
исказаних вредности за објекат Одмаралишта „Војводина“ са депандансом у Игалу.
У складу са наведеним, дана 4. маја 2020. године је по Решењу в.д. директора Управе
за заједничке послове покрајинских органа, број 109-46-463/2020-1 од 4. маја 2020.
године из помоћне књиге и евиденције Управе за заједничке послове покрајинских
органа и главне књиге трезора у Покрајинском секретаријату за финансије, са конта
011132-ресторани, одмаралишта искњижена вредност објеката у износу од 326.699
хиљада динара (евидентирана по почетном стању).
Истог дана, по Решењу в.д. директора Управе за заједничке послове покрајинских
органа, број 109-46-464/2020-1 од 4. маја 2020. године у помоћне књиге и евиденције
Управе за заједничке послове покрајинских органа и главну књигу трезора у
Покрајинском секретаријату за финансије, на конту 011132-ресторани, одмаралишта
евидентирана је вредност објеката у износу од 160.728 хиљада динара.
2) Повећање набавне вредности опреме у износу од 117.983 хиљаде динара.
Српско народно позориште је у 2020. години повећало набавну вредност опреме за
75.664 хиљаде динара, од тога 74.882 хиљаде динара за набавку аудио, видео опреме и
расвете (аудио и расветне технике за сцене), на основу уговора са „AVL projekt int“доо
Нови Сад, број 01-701/-2020 од 7. априла 2020. године.
3) Смањење набавне вредности осталих некретнина и опреме у износу од 53.597
хиљада динара.
Набавна вредност осталих некретнина и опреме се у току 2020. године повећала за
1.808 хиљада динара код Едукативног центра за обуке у професионалним и радним
вештинама, док се код Управе за имовину смањила за 55.405 хиљада динара.
Од укупног смањења набавне вредности, 6.729 хиљада динара се односи на исправку
података у помоћним књигама и евиденцијама Управе за имовину, на основу Решења
број 135-46-19/2020-03-56 од 9. октобра 2020. године, које је донео в.д. директора
Управе за имовину, ради усаглашавања књиговодственог и стварног стања, као и
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ревидирања старих инвентарних бројева са циљем једнообразног вођења
непокретности.
4) Смањење набавне вредности драгоцености у износу од 212.808 хиљада динара
евидентирано је код Музеја Војводине, у целости се односи на прекњижавање
вредности музејских експоната, са конта 0131-драгоцености на конто 0161нематеријална имовина.
5) Повећање набавне вредности природне имовине у износу од 7.817.978 хиљада
динара у целости се односи на повећање вредности земљишта код Управе за имовину.
Од наведеног износа, 3.059.079 хиљада динара се односи на увођење непокретности у
пословне књиге Управе за имовину и Покрајинског секретаријата за финансије на
основу уписа права јавне својине АП Војводине у листу непокретности, и то: 1.479.031
хиљаду динара на основу решења в.д. директора Управе за имовину АП Војводине,
број 135-46-17/2020-03-26 од 6. маја 2020. године, на основу којег је у пословним
књигама евидентирана имовина која се односи на грађевинско земљиште, укупне
површине 158 ha 77a 95 m2 и 1.580.048 хиљада динара на основу решења в.д. директора
Управе за имовину АП Војводине, број 135-46-17/2020-03-62 од 15.ј уна 2020. године,
на основу којег је у пословним књигама евидентирана имовина која се односи на
грађевинско земљиште, укупне површине 564 ha 6a 53 m2.
6) Повећање вредности нефинансијске имовине у припреми у износу од 430.404
хиљаде динара,
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај je у 2020.
години повећао набавну вредност нефинансијске имовине у припреми, у износу од
112.480 хиљада динара, за израду техничких планова за пројекат „Израда техничке
документације за пругу Суботица-Баја“, за реализацију ИПА пројекта: Dream railway
HUSRB/1601/22/0002 од 27. априла 2017. године, на основу рачуна „Cestra“ доо
Београд, број 71/20 од 21. октобра 2020. године.
7) Смањење вредности аванса за нефинансијску имовину у износу од 146.633
хиљаде динара
На основу података исказаних у финансијским извештајима корисника буџетских
средстава утврђено је да је набавна вредност аванса за нефинансијску имовину
повећана код два буџетска корисника у износу од 1.526 хиљада динара и смањена код
девет буџетских корисника у износу од 148.159 хиљада динара.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је у току
2020. године смањио авансе за 35.020 хиљада динара.
У пословним књигама Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, по почетном стању евдентиран је дат аванс у износу од 35.020 хиљада
динара, предузећу „Alp Project Sistem“ doo Београд, по предрачуну број 29/2019, за
набавку мобилних брана (систем цевастог зида за заштиту од поплава), у оквиру
пројекта „Снабдевање водом и развој инфраструктуре на сливном подручју границом
пресечених водотокова“, INTERREG-IPA програм прекограничне сарадње МађарскаСрбија. На основу коначног рачуна „Alp Project Sistem“ doo Београд, број 109/2020 од
29. јула 2020. године, налогом за књижење број 3655 од 29. јула 2020. године, са конта
015231-аванси за остале некретнине и опрему, износ од 35.020 хиљада динара
евидентиран је на конту 015131-остале некретнине и опрема у припреми.
8) Повећање набавне вредности нематеријалне имовине у износу од 236.215 хиљада
динара
Најзначајније повећање набавне вредности нематеријалне имовине евидентирано је код
Музеја Војводине, у износу од 214.555 хиљада динара, од чега се 212.808 хиљада
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динара односи на прекњижавање вредности музејских експоната са конта 0131драгоцености.
У поступку ревизије извршили смо анализу односа издатака исказаних на класи „5“издаци за нефинансијску имовину и нефинансијске имовине исказане на класи „0“нефинансијска имовина и утврдили да је AП Војводина у Билансу стања на дан
31.12.2020. године евидентирала и исказала нефинансијску имовину у односу на
извршене издатке за нефинансијску имовину мање за 557.500 хиљада динара и то: 333
хиљаде динара Скупштина АП Војводине; 3.824 хиљадe динара Секретаријат
Покрајинске владе; 92.684 хиљаде динара Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство; 777 хиљада динара Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице; 675 хиљада
динара Педагошки завод Војводине; 80 хиљада динара Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама; 3.302 хиљаде динара
Архив Војводине; 923 хиљаде динара Војвођански симфонисјки оркестар; 5.300
хиљада динара Завод за заштиту споменика културе; 672 хиљаде динара Културни
центар Војводине „Милош Црњански“; 362 хиљаде динара Поклон збирка „Рајко
Мамузић“; 5.496 хиљада динара Музеј Војводине; 2.275 хиљада динара Музеј
савремене уметности; 1.928 хиљада динара Народно позориште - Narodno kazalište Népszínház Суботица; 770 хиљада динара Позоришни музеј Војводине; 19.339 хиљада
динара Српско народно позориште; 461 хиљаду динара Спомен збирка „Павле
Бељански“; 1.285 хиљада динара Издавачки завод „Форум“ за издавање књига и
часописа; 189.899 хиљада динара Покрајински секретаријат за здравство; 127 хиљада
динара Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност
полова; 1.144 хиљаде динара Завод за социјалну заштиту; 935 хиљада динара
Покрајински секретаријат за финансије; 1.615 хиљада динара Центар за породични
смештај и усвојење Нови Сад; 100 хиљада динара Центар за породични смештај и
усвојење Суботица; 10.304 хиљаде динара Покрајински секретаријат за регионални
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу; 6.983 хиљаде динара
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; 5.850 хиљада
динара Покрајински завод за заштиту животне средине; 499 хиљада динара
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност;
6.224 хиљаде динара Покрајински секретаријат за енергетику, саобраћај и туризам;
2.085 хиљада динара Покрајински секретаријат за спорт и омладину; 2.029 хиљада
динара Покрајински завод за спорт и медицину спорта; 488 хиљада динара
Покрајински секретаријат за привреду и туризам; 3.994 хиљаде динара Управа за
капитална улагања АП Војводине; 49.077 хиљада динара Дирекција за робне резерве
АП Војводине; 130.939 хиљада динара Управа за заједничке послове покрајинских
орагана; 32 хиљаде динара Служба за реализацију програма развоја АП Војводине; 548
хиљада динара Информативни центар; 3.942 хиљаде динара Едукативни центар; 199
хиљада динара Служба за управљање људским ресурсима и хиљаду динара
Покрајински Омбудсман.
Нефинансијска имовина АП Војводине у односу на извршене издатке за нефинансијску
имовину исказана је више за 7.838.581 хиљаду динара код Управе за имовину АП
Војводине.
Наведена одступања евидентираних пословних промена у току 2020. године на
одговарајућим контима класе 0-нефинансијска имовина у односу на евидентиране
пословне промене на класи 5-издаци за нефинансијску имовину обухватају следеће:
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Скупштина АП Војводине - одступање у износу од 333 хиљаде динара представља
промене на класи 0 (смањење), а односи се на обрачунату и евидентирану
амортизацију за 2020. годину;
Секретаријат Покрајинске владе - одступање у износу од 3.824 хиљаде динара
представља промене на класи 0 (смањење), а односи се на обрачунату и евидентирану
амортизацију за 2020 годину;
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарствоодступање у износу од 92.684 хиљаде динара представља промене на класи 0
(смањење), а односи се на обрачунату и евидентирану амортизацију за 2020. годину у
износу од седам хиљада динара и на искњижену опрему у износу од 92.677 хиљада
динара.
У оквиру пројекта „Wаsidica“ прибављена jeимовина - мобилне бране које су након
испоруке и запримања, а пре стављања у функцију пренете уговором на коришћење
ЈВП „Воде Војводине" Нови Сад у вредности од 92.677 хиљада динара;
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањиненационалне заједнице - одступање у износу од 777 хиљада динара представља
промене на класи 0 (смањење) и односи се на обрачунату и евидентирану амортизација
за 2020. годину;
Педагошки завод Војводине - одступање у износу од 675 хиљада динара представља
промене на класи 0, и то: смањење у износу од 675 хиљада динара које се односи на
обрачунату и евидентирану амортизацију за 2020. годину;
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама - одступање у износу од 80 хиљада динара представља промену
(смањење) на класи 0, која се односи на обрачунату и евидентирану амортизацију за
2020. годину;
Архив Војводине - одступање у износу од 3.302 хиљаде динара представља промену
(смањење) на класи 0, која се односи на обрачунату и евидентирану амортизацију за
2020. годину;
Војвођански симфонијски оркестар - одступање у износу од 923 хиљаде динара
представља промену (смањење) на класи 0, која се односи на обрачунату и
евидентирану амортизацију за 2020. годину;
Покрајински завод за заштиту споменика културе - одступање у износу од 5.300
хиљада динара представља промене на класи 0 (смањење), а односи се на обрачунату и
евидентирану амортизацију за 2020. годину;
Културни центар Војводине „Милош Црњански“ - одступање у износу од 672
хиљаде динара представља промене на класи 0 (смањење), а односи се на обрачунату и
евидентирану амортизацију за 2020. годину у износу од 663 хиљаде динара и на
отуђену и расходовану нефинансијску имовину у износу од девет хиљада динара;
Музеј Војводине - одступање у износу од 5.496 хиљада динара представља промене на
класи 0, од чега је 5.353 хиљаде динара обрачуната и евидентирана амортизација за
2020. годину, осам хиљада динара расходована опрема и 135 хиљада динара смањење
вредности залиха;
Музеј савремене уметности - одступање у износу од 2.275 хиљада динара представља
промену (смањење) на класи 0, која се односи на обрачунату и евидентирану
амортизацију за 2020. годину;
Народно позориште - Narodno kazalište - Népszínház Суботица - одступање у износу
од 1.928 хиљада динара представља промене на класи 0, и то: повећање вредности
класе 0 у износу од 18 хиљада динара које се односи на повећање вредности залиха и
смањење вредности класе 0 у износу од 1.946 хиљада динара, од чега се 1.658 хиљада
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динара односи на обрачунату и евидентирану амортизацију за 2020. годину, 65 хиљада
динара је отуђена и расходована имовина и 223 хиљаде динара је вредност основних
средстава која су набављена у 2019. години, а издаци за набавку извршени у 2020.
години;
Позоришни музеј Војводине - одступање у износу од 770 хиљада динара представља
промене на класи 0 (смањење), а односи се на обрачунату и евидентирану
амортизацију за 2020. годину;
Поклон збирка „Рајко Мамузић“- одступање у износу од 362 хиљаде динара
представља промену на класи 0 (смањење), које се односи на обрачунату и
евидентирану амортизацију за 2020. годину;
Српско народно позориште - одступање у износу од 19.339 хиљада динара
представља промене на класи 0, и то: повећање вредности класе 0 у износу од 2.102
хиљаде динара које се односи на повећање вредности залиха и смањење вредности
класе 0 у износу од 21.441 хиљаду динара које обухвата обрачунату и евидентирану
амортизацију за 2020. годиину;
Спомен збирка „Павле Бељански“- одступање у износу од 461 хиљаду динара
представља промене на класи 0 (смањење), а односи се на обрачунату и евидентирану
амортизацију за 2020. годину у износу од 456 хиљада динара и на отуђену и
расходовану опрему у износу од пет хиљада динара;
Издавачки завод „Форум“ за издавање књига и часописа- одступање у износу од
1.285 хиљада динара представља промене на класи 0, и то: 41 хиљаду динара
обрачуната и евидентирана амортизација за 2020. годину и 1.326 хиљада динара
повећање вредности залиха;
Покрајински секретаријат за здравство - одступање у износу од 189.899 хиљада
динара представља промене на класи 0 (смањење), а односи се на обрачунату и
евидентирану амортизацију за 2020. годину у износу од 125 хиљада динара и на
искњижену опрему за копнени саобраћај у износу од 189.774 хиљада динара;
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност
полова - одступање у износу од 127 хиљада динара представља промену на класи 0
која се односи на обрачунату и евидентирану амортизацију за 2020. годину;
Покрајински завод за социјалну заштиту - одступање у износу од 1.144 хиљаде
динара представља промене на класи 0, и то: смањење вредности класе 0 које се односи
на обрачунату и евидентирану амортизацију за 2020. годину;
Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад - одступање у износу од 1.615
хиљада динара представља промене на класи 0 (смањење), а односи се на обрачунату и
евидентирану амортизацију за 2020. годину у износу од 1.611 хиљада динара и на
расходовану опрему у износу од четири хиљаде динара;
Центар за породични смештај и усвојење Суботица - одступање у износу од 100
хиљада динара представља промене на класи 0 (смањење), а односи се на обрачунату и
евидентирану амортизацију за 2020. годину;
Покрајински секретаријат за финансије - одступање у износу од 935 хиљада динара
представља промену на класи 0 (смањење), која се односи на обрачунату и
евидентирану амортизацију за 2020. годину;
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу - одступање у износу од 10.304 хиљаде динара представља
промену на класи 0 (смањење), које се односи на обрачунату и евидентирану
амортизацију за 2020. годину;
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Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине - одступање у
износу од 6.983 хиљаде динара представља промену на класи 0 (смањење) која се
односи на обрачунату и евидентирану амортизацију за 2020. годину;
Покрајински завод за заштиту животне средине - одступање у износу од 5.850
хиљада динара представља промену на класи 0 (смањење), која се односи на
обрачунату и евидентирану амортизацију за 2020. годину у износу од 5.830 хиљада
динара и на отуђену и расходовану опрему у износу од 20 хиљада динара;
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку
делатност - одступање у износу од 499 хиљада динара представља промену на класи 0
(смањење), која се односи на обрачунату и евидентирану амортизацију за 2020. годину;
Покрајински секретаријат за енергетику, саобраћај и туризам - одступање у износу
од 6.224 хиљаде динара представља промену на класи 0 (смањење), која се односи на
обрачунату и евидентирану амортизацију за 2020. годину;
Покрајински секретаријат за спорт и омладину - одступање у износу од 2.085
хиљада динара представља промену (смањење) на класи 0, која се односи на
обрачунату и евидентирану амортизацију за 2020. годину;
Покрајински завод за спорт и медицину спорта - одступање у износу од 2.029
хиљада динара представља промене на класи 0, и то: смањење вредности класе 0 –
обрачуната и евидентирана амортизација за 2020. годину у износу од 2.008 хиљада
динара и смањење вредности залиха у износу од 21 хиљаду динара;
Покрајински секретаријат за привреду и туризам - одступање у износу од 488
хиљада динара представља промене на класи 0, и то: смањење вредности класе 0 по
основу обрачунате и евидентиране амортизације за 2020. годину;
Управа за капитална улагања АП Војводине - одступање у износу од 3.994 хиљаде
динара представља промене на класи 0, и то: смањење вредности класе 0 које се односи
на обрачунату и евидентирану амортизацију за 2020. годину;
Дирекција за робне резерве АП Војводине - одступање у износу од 49.077 хиљада
динара представља промене-смањење вредности класе 0, од чега је 130.856 хиљада
динара давање робе без накнаде по закључцима Покрајинске владе и наредбама
Покрајинског штаба за ванредне ситуације које се не евидентира у оквиру класе 5,
14.717 хиљада динара припадајући ПДВ - код набавке-куповине робних резерви у
2020. години, који се не евидентира у оквиру класе 0, 83.092 хиљаде динара повраћај
датих позајмица и делимично измирење спорних потраживања у роби, 8.593 хиљаде
динара роба по основу уговора о натуралној размени и 4.811 хиљада динара примљене
донације у роби за време проглашења ванредног стања због пандемије заразне болести
COVID 19;
Управа за заједничке послове покрајинских орагана - одступање у износу од
130.939 хиљада динара представља промене на класи 0, и то: повећање вредности класе
0 у износу од 163.740 хиљада динара односи се на укњижену вредност по решењима на
основу преузете нефинансијске имовине-РТВ, преузетих службених станова и
укњижење процењене вредности непокретности у Игалу, као и повећање вредности
залиха у износу од 3.903 хиљаде динара, док смањење вредности класе 0 износи
298.582 хиљаде динара, од чега је: обрачуната и евидентирана амортизација за 2020.
годину у износу од 104.101 хиљаду динара и расход основних средстава у износу од
194.481 хиљаду динара;
Служба за реализацију програма развоја АП Војводине - одступање у износу од 32
хиљаде динара представља промене на класи 0, и то: смањење вредности класе 0 које
се односи на обрачунату и евидентирану амортизацију за 2020. годину;
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Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију - одступање
у износу од 548 хиљада динара представља промене на класи 0, и то: смањење
вредности класе 0 које се односи на обрачунату и евидентирану амортизацију за 2020.
годину;
Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад одступање у износу од 3.942 хиљаде динара представља промене на класи 0 у току
2020. године-смањење вредности класе 0 које се односи на обрачунату и евидентирану
амортизација за 2020. годину у износу од 3.687 хиљада динара и на отуђену и
расходовану имовину у износу од 255 хиљада динара ;
Служба за управљање људским ресурсима - одступање у износу од 199 хиљада
динара представља промену на класи 0, и то: смањење вредности класе 0 које се
односи на обрачунату и евидентирану амортизацију за 2020. годину;
Покрајински Омбудсман - одступање у износу од хиљаду динара представља
промену на класи 0, и то: смањење вредности класе 0 које се односи на обрачунату и
евидентирану амортизацију за 2020. годину и
Управа за имовину АП Војводине - одступање у износу од 7.838.581 хиљаду динара
представља промене на класи 0, и то: повећање вредности класе 0 – укњижење
непокретности у јавној својини АП Војводине у току 2020. године у износу од
7.863.937 хиљада динара код надлежних служби за катастар непокретности и смањење
вредности класе 0 у износу од 25.356 хиљада динара по основу обрачунате и
евидентиране амортизације за 2020. годину.
Финансијска имовина
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године укупна финансијска имовина исказана је у износу од 35.945.098
хиљада динара, од чега је: 20.630.813 хиљаде динара укључено из извештаја завршних
рачуна директних буџетских корисника; 141.705 хиљада динара из извештаја завршних
рачуна индиректних буџетских корисника; 15.008.155 хиљада динара Буџет АП
Војводине и 164.425 хиљадa динара средства из евиденције рачуна број: 840-193574007-Средства за стамбену изградњу.
Финансијска имовина обухвата следеће позиције: дугорочну финансијску имовину у
износу од 16.249.999 хиљада динара; новчана средства, племените метале, хартије од
вредности, потраживања и краткорочне пласмане у износу од 15.679.934 хиљадe
динара и активна временска разграничења у износу од 4.015.165 хиљада динара.
Дугорочна финансијска имовина
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године дугорочна финансијска имовина исказана је у износу од 16.249.999
хиљада динара, од чега је: 16.235.669 хиљада динара укључено из извештаја завршних
рачуна директних буџетских корисника; 642 хиљаде динара из извештаја завршних
рачуна индиректних буџетских корисника и 13.688 хиљадa динара средства из
евиденције рачуна број: 840-1935740-07-Средства за стамбену изградњу.
Дугорочну финансијску имовину чине: дугорочна домаћа финансијска имовина у
износу од 16.210.620 хиљадa динара и дугорочна страна финансијска имовина у износу
од 39.379 хиљадa динара.
Дугорочна домаћа финансијска имовина (група 111000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године дугорочна домаћа финансијска имовине исказана је у износу од
16.210.620 хиљадa динара, од чега је: 16.196.290 хиљадa динара укључено из извештаја
завршних рачуна директних буџетских корисника; 642 хиљада динара из извештаја
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завршних рачуна индиректних буџетских корисника и 13.688 хиљадa динара средства
из евиденције рачуна број: 840-1935740-07-Средства за стамбену изградњу.
Структуру дугорочне домаће финансијске имовине чине: кредити физичким лицима и
домаћинствима у земљи у износу од 14.081 хиљада динара и домаће акције и остали
капитал у износу од 16.196.539 хиљадa динара.
Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи (конто 111600)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи исказани су у
износу од 14.081 хиљаду динара, од тога 393 хиљадeдинара су средства индиректног
буџетског корисника Народно позориште - Narodnokazalište- „Nepshinhaz“ Суботица и
13.688 хиљадa динара средства из евиденције рачуна број: 840-1935740-07-Средства за
стамбену изградњу.
Домаће акције и остали капитал (конто 111900)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године домаће акције и остали капитал исказани су у износу од 16.196.539
хиљадa динара, од тога 16.194.990 хиљада динара код следећих буџетских корисника:
Скупштина АП Војводине укупно 434 хиљадe динара које се односе на учешће
капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима и институцијама које је
исказано код ЈВП „Воде Војводине“ у износу од 217 хиљада динара и ЈП
„Војводинашуме“ у износу од 217 хиљада динара;
Покрајинска влада укупно 15.022.324 хиљаде динара, и то:
1) учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима и институцијама
69 хиљада динара, од тога: 19 хиљада динара Друштво са ограниченом одговорношћу
„Парк Палић“ Палић и 50 хиљада динара Покрајински завод за заштиту природе;
2) учешће капитала у осталим домаћим финансијским институцијама 5.016.407 хиљада
динара које се односи на Развојни фонд АП Војводине доо;
3) учешће капитала у домаћим нефинансијским приватним предузећима 53.287 хиљадa
динара, и то: 29 хиљада динара „Алма Монс“ доо Нови Сад; 31 хиљада динара
Регионална развојна агенција „Панорег“ доо Суботица; 1.157 хиљада динара
„Електропорцелан“ ад Нови Сад; 58 хиљада динара Регионални центар за друштвеноекономски развој „Банат“ доо Зрењанин; 52.012 хиљада динара Привредно друштво за
подводну експлоатацију угља „Рудник Ковин“ ад Ковин и
4) учешће капитала у домаћим пословним банкама 9.952.561 хиљаду динара које се
односи на Развојну банку Војводине ад Нови Сад која је у стечају.
У поступку ревизије утврдили смо да је у току 2020. године на конту 111941учешће капитала у домаћим пословним банкама, код Развојне банке Војводине ад Нови
Сад у стечају смањено учешће капитала у домаћим пословним банкама за 350.636
хиљада динара. Наведени износ се односи на уплату средства Развојне банке
Војводине ад Нови Сад у стечају, по Решењу Привредног суда у Новом Саду
1.Ст.30/2013 од 22. јула 2020. године, према којем је за Аутономну покрајину
Војводину опредељен износ од 350.635.966,82 динара, односно 130,913939 динара по
једној акцији, док у власничкој структури Развојне банке Војводине ад Нови Сад у
стечају, Аутономна покрајина Војводина има 2.091.019 обичних акција и 587.351
преференцијалну акцију.
У пословним књигама Покрајинске владе извршена уплата је евидентирана и на
одговарајућем конту класе 9, конто 921931-примања од продаје домаћих акција и
осталог капитала у корист нивоа АП Војводина.
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-Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство укупно
968.834 хиљаде динара, што се односи на учешће капитала у осталим домаћим
финансијским институцијама-Покрајински фонд за развој пољопривреде.
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку
делатност укупно 1.000 хиљада динара, и то: учешће капитала у домаћим јавним
нефинансијским предузећима и институцијама 1.000 хиљада динара, од тога: 500
хиљада динара Институт „Биосенс“-Истраживачко развојни институт за информационе
технологије биосистема, Нови Сад и 500 хиљада динара „Научно-технолошки парк
Нови Сад“ доо Нови Сад.
У поступку ревизије утврдили смо да је дана 21. децембра 2017. године,
Решењем Агенције за привредне регистре број БД 109543/2017, предузеће
„Винопродукт-Чока“ доо Суботица у стечају је брисано из регистра Агенције за
привредне регистре, на основу Решења о закључењу поступка стечаја, које је донео
Привредни суд у Суботици посл. бр.Ст.1/2014 од 30. новембра 2017. године.
По Мишљењу Правобранилаштва Аутономне покрајине Војводине, број О-2/16 од 22.
децембра 2017. године, наведено је да „није више за очекивати наплату преосталог
потраживања, јер је поступак стечаја закључен, а привредно друштво брисано из
Регистра привредних субјеката“. Истим мишљењем је наведено „како је привредно
друштво брисано из Регистра привредних субјеката, беспредметни су и удели чланова
друштва. По том основу, пошто потраживање више не постоје, нема ни основа за
наплату истог, те се предлаже закључивање и архивирање предмета.
На основу информације Покрајинског секретаријата за високо образовање и
научноистраживачку делатност из фебруара 2021. године о искњижавању удела
Аутономне покрајине Војводине у капиталу предузећа „Винопродукт-Чока“ доо
Суботица у стечају и преплате настале по основу програма о суфинансирању погона за
примену нових технологија у АП Војводини и добијеног мишљења Правобранилаштва
Аутономне покрајине Војводине, на седници Покрајинске владе од 3. марта 2021.
године донет је Закључак о искњижавању удела Аутономне покрајине Војводине у
капиталу предузећа „Винопродукт-Чока“ доо Суботица у стечају у износу од 44.988
хиљада динара и претплате у износу од 2.849 хиљада динара са 31. децембра 2020.
године.
Са стањем на дан 31. децембар. 2020. године, налогом за књижење број П-7А, из
пословних књига Покрајинског секретаријата за високо образовање и
научноистраживачку делатност искњижени су удели у капиталу Аутономне покрајине
Војводине предузећа „Винопродукт-Чока“ доо Суботица у стечају у износу од 44.988
хиљада динара и претплате у износу од 2.849 хиљада динара, и спроведена су
одговарајућа књижења на конту 111931-учешће капитала у домаћим нефинансијским
приватним предузећима и 311411- дугорочна домаћа финансијска имовина, док су
налогом за књижење број П-7 спроведена одговарајућа књижења на конту 351151остала ванбилансна актива и 352151-остала ванбилансна пасива.
Покрајински секретаријат за привреду и туризам укупно 202.398 хиљада динара
које се односи на учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима и
институцијама, и то: 200.000 хиљада динара Гаранцијски фонд АП Војводине и 2.398
хиљада динара ДОО за управљање слободном зоном „Суботица“ Суботица.
У поступку ревизије утврђено јe следеће: са стањем на дан 31. децембар 2020.
године од укупно 16 правних субјеката, путем ИОС-а салдо је у целости потврдило 12
правних субјеката у износу од 6.242.125 хиљада динара; један правни субјект је
примио ИОС образац за потврду салда у износу од 58 хиљада динара, али салдо од
стране истог није ни оспорен ни потврђен; Развојна банка ад Нови Сад у стечају је у
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целости оспорила салдо у износу од 9.952.562 хиљаде динара, један ИОС образац је
делимично потврђен у износу од 217 хиљада динара, један ИОС образац је оспорен у
износу од 28 хиљада динара.
Дугорочна страна финансијска имовина (група 112000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године дугорочна страна финансијска имовине исказана је у износу од
39.379 хиљада динара, који је преузет из извештаја завршног рачуна Покрајинске
владе, а односи се на стране акције и остали капитал.
У наредној табели дат је преглед страних акција Покрајинске владе на дан 31.12.2020.
године.
Економска
класификаци
ја

Редни број

Табела бр.47: Преглед страних акција Покрајинске владе на дан 31.12.2020. године

1

2

1.

112-711

2.

112-791

Опис

Емитент

Налогодавац матични број

3
Учешће капитала у
међународним
финансијским
институцијама
Исправка вредности
учешћа капитала у
међународним
финансијским
институцијама

4

5

Тесла штедна банка
д.д.
Загреб

Друштво за
остваривање општег
интереса
ДУНАВ-КРИШМОРИШ-ТИСА
СЕГЕДИН

2.

112-721

Учешће капитала у
страним
компанијама и
нефинансијским
институцијама

∑

112-7

Стране акције и
остали капитал

у хиљадама динара
Салдо на дан
Број акција
31.12.2020. год.
или вредност
(311-411 и 311удела
412)
6

Покрајинска влада 08068615

7
67.269

35.694
Покрајинска влада 08068615

28.368

Покрајинска влада 08068615

478

35.694

39.379

Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и
краткорочни пласмани (група 121000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године новчана средства, племенити метали, хартије од вредности,
потраживања и краткорочни пласмани исказани су у износу од 4.352.926 хиљада
динара, од чега је: 70.733 хиљаде динара укључено из извештаја завршних рачуна
директних буџетских корисника; 92.920 хиљада динара из извештаја завршних рачуна
индиректних буџетских корисника; 4.074.383 хиљаде динара Буџет АП Војводине и
114.890 хиљада динара средства из евиденције рачуна број: 840-1935740-07-Средства
за стамбену изградњу.
Структуру наведених средстава чине: жиро и текући рачуни 4.146.776 хиљада динара,
издвојена новчана средства и акредитиви 155.682 хиљаде динара, благајна 100 хиљада
динара, девизни рачун 49.487 хиљада динара и остала новчана средстава 881 хиљаду
динара.
Жиро и текући рачуни (конто 121100)
Стање на жиро и текућим рачунима на дан 31.12.2020. године је исказано у износу од
4.146.776 хиљадa динара. Према прегледу података о промету и стању рачуна трезора
581 на дан 31. децембар 2020 године, стање на подрачунима буџетских корисника
износи 4.677.584 хиљаде динара, од чега на рачуну за извршење буџета АП Војводине,
бр. рачуна: 840-30640-67, 4.062.304 хиљаде динара; на рачунима индиректних
корисника 4.017 хиљада динара, на рачунима донација индиректних корисника 44.689
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хиљада динара, на рачунима сопствених прихода 35.766 хиљада динара и на рачунима
осталих корисника средстава из буџета 530.808 хиљада динара.
Издвојена новчана средства и акредитиви (конто 121200)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године издвојена новчана средства и акредитиви исказани су у износу од
155.682 хиљадe динара, од тога су: 40.451 хиљаду динара средства директних
буџетских корисника на рачунима донација; 341 хиљаду динара средства донација и
посебних намена индиректног корисника Народно позориште-Narodno kazalištе„Nepshinhaz“, Суботица и 114.890 хиљадa динара из евиденције рачуна број: 8401935740-07-Средства за стамбену изградњу.
Благајна (конто 121300)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године стање благајне исказано је у износу од 100 хиљада динара, које је
преузето из финансијских извештаја индиректног корисника Педагошки завод
Војводине.
Девизни рачун (конто 121400)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године исказано је стање на девизним рачунима у износу од 49.487 хиљадa
динара, и то код:
1) директних буџетских корисника у износу од 42.023 хиљада динара: Покрајински
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство 20.492. хиљаде динара;
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу 775 хиљада динара; Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине 357 хиљада динара; Покрајински секретаријат за спорт и омладину
8.320 хиљада динара и Буџет АПВ 12.079 хиљада динара;
2) индиректних буџетских корисника у износу од 7.464 хиљада динара: Архив
Војводине 7.463 хиљада динара и Издавачког завода „Форум“ за издавање књига и
часописа Нови Сад хиљаду динара.
Преглед стања девизних средстава на дан 31. децембар 2020. године, на рачунима
донација, на рачунима финансијске помоћи Европске уније, као и на рачунима других
девизних средстава, дат је у наредној табели:
Табела бр.48.: Стање девизних средстава на рачунима на дан 31.12.2020. године

у хиљадама динара

Стање девизних рачуна на дан 31.12.2020. године
Ред.
број

Назив директног буџетског корисника

1.
(а+б+в)

Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство,
девизни подрачуни:

а

б

Девизна
средства
донација

Девизна
средства
хуманитарне
помоћи

Девизна
средства
финансијске
помоћи
Европске
уније

Друга
девизна
средства

Укупна
девизна
средства

20.492

20.492

363

363

11.076

11.076

Wasidca-Снабдевање водом и развој
инфраструктуре на сливном подручју
границом пресечених водотокова
Agrinno-Иновација пољопривреде за
обезбеђивање раста и запошљавања у
прекограничном региону
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в

2.
(а+б+в)

a

Together westand-Мултисекторски приступ
непогодама у Осијечко-Барањској жупанији и
Аутономној Покрајини Војводини
9.053

9.053

532

6.932

7.464

531

6.932

7.463

Покрајински секретаријат за културу,
јавно информисање и односе с верским
заједницама (индиректни корисници)
Архив Војводине, девизни подрачуни:

Рачун број (840-60794-09) IHRA GRANT
PROJECT „Очување грађе о Холокаусту“

531

Рачун број (840-463794-17) Пројекат Архива
Војводине „European Women’s Remembrance
– REWOMEN“
б

в

3.
(а+б)

Издавачки центар Форум-ДЕВИЗНИ-ЕУР

531

6.932

6.932

1

1

Покрајински завод за заштиту споменика
културе-Culture wb

ПС за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу
687
a

б

88

775

88

88

Наменски депозити у страној валутиПројекат Канал Бегеј (девизни рачун код
НБС)
Пројекат Летња Академија АЕР 2019
687

687

357

357

357

357

Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине

4.

a

5.
a
6.
(а+б+в)

пројекат: „Jачање образовних капацитета у
области инжењерства буке и вибрације
развојем компетенција и сарадње између
интересних група - СЕНВИБЕ“
598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП
Покрајински секретаријат за спорт и
омладину

8.320

8.320

пројекат: Подршка спортским и физичким
активностима девојчица (ACTIVE GIRLS)

8.320

8.320

Буџет АП Војводине, девизни подрачуни:
306

а

Покрајински секретаријат за образовање,
прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице – пројекат OASIS Комплементарни туристички развој
Киштелека и Кањиже заснован на природним
ресурсима као међуповезаним различитим
елементима регионалног туристичког система

б

Покрајински секретаријат за финансије

6.231

5.542

6.231

12.079

6.231

5.542

5.542
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в

Покрајински секретаријат за привреду и
туризам Development of theTisa River
„Кохерентни прекогранични развој економије
Потисја''
Укупно

306
1.882

306
42.063

5.542

49.487

Остала новчана средства (конто 121700)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године остала новчана средства исказана су у износу од 881 хиљаду динара
код следећих буџетских корисника: 41 хиљада динара Покрајински завод за спорт и
медицину спорта; 502 хиљаде динара Народно позориште-Narodno kazalište„Nepshinhaz“,Суботица; 167 хиљада динара Управа за имовину АП Војводине и 171
хиљада динара Управа за заједничке послове покрајинских органа АП Војводине.
Краткорочна потраживања (група 122000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године краткорочна потраживања исказана су у износу од 11.208.443
хиљадe динара што чини 6% вредности укупно исказане активе консолидованог
Биланса стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан 31.12.2020. године.
Краткорочна потраживања представљају потраживања по основу продаје и друга
потраживања која су у финансијским извештајима исказали:
Буџет АП Војводине 9.791.646 хиљада динара;
Потраживања у оквиру евиденције рачуна број 840- 1935740-07- Средства за
стамбену изградњу 35.847 хиљада динара;
Потраживања директних буџетских корисника у износу од 1.366.451 хиљаду
динара, која чини: 1.018.691 хиљада динара Покрајински секретаријат за високо
образовање и научноистраживачку делатност; 104.011 хиљада динара Покрајински
секретаријат за привреду и туризам; 79.082 хиљаде динара Дирекција за робне резерве;
70.883 хиљаде динара Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство; 15.289 хиљада динара Покрајински секретаријат за енергетику,
грађевинарство и саобраћај; 26.986 хиљада динара Покрајински секретаријат за
здравство; 21.901 хиљада динара Управа за заједничке послове покрајинских органа;
16.792 хиљаде динара Покрајински секретаријат за финансије; 7.888 хиљада динара
Покрајински секретаријат за спорт и омладину; 3.302 хиљаде динара Покрајински
секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова; 255 хиљада
динара Служба скупштине АП Војводине; 219 хиљада динара Управа за капитална
улагања; шест хиљада динара Покрајински заштитник грађана Омбудсман; 639 хиљада
динара Управа за имовину; 132 хиљаде динара Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице; 44 хиљаде
динара Секретаријат покрајинске владе; 176 хиљада динара Покрајински секретаријат
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу; 153 хиљаде
динара Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и две
хиљаде динара Скупштина АП Војводине;
Потраживања индиректних буџетских корисника у износу од 14.499 хиљада
динара, која чини: 10.951 хиљаду динара Српско народно позориште; 156 хиљада
динара Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама; 1.235
хиљада динара Покрајински завод за заштиту природе; 815 хиљада динара
Покрајински завод за спорт и медицину спорта; 167 хиљада динара Издавачки завод
„Форум“ за издавање књига и часописа Нови Сад; 313 хиљада динара Покрајински
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завод за заштиту споменика културе; 342 хиљаде динара Архив Војводине; 358 хиљада
динара Културни центар „Милош Црњански“; 34 хиљаде динара Народно позориштеNarodnokazalište-„Nepshinhaz“, Суботица; 124 хиљаде динара Информативни центар за
пословну стандардизацију и сертификацију и четири хиљаде динара Спомен збирка
Павла Бељанског.
Од укупно исказаних потраживања највећи део се односи на потраживања
која су исказана код Буџета АП Војводине, у износу од 9.791.646 хиљада динара, од
чега се на потраживања по основу водних накнада на дан 31.12.2020. године односи
9.189.736 хиљада динара са следећом структуром: 2.957.832 хиљаде динара
потраживања по основу накнаде за одводњавање од физичких лица; 1.438.335 хиљада
динара потраживања по основу накнаде за одводњавање од правних лица; 597.226
хиљада динара потраживање по основу накнаде за коришћење водних објеката и
система; 2.401.842 хиљаде динара потраживања по основу накнаде за коришћење вода
и 1.794.501 хиљада динара потраживања по основу накнаде за испуштену воду.
Потраживања по основу наведених водних накнада евидентирана су и у пословним
књигама ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, у оквиру ванбилансне евиденције.
У оквиру Буџета АП Војводине исказана су и следећа потраживања:
1) потраживања за уговорене камате 160 хиљада динара;
2) остала потраживања од државних органа и организација 9.444 хиљаде динара од
којих се 9.413 хиљадa динара односи на средстава која, у складу са Покрајинском
уредбом о повраћају неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних
средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора АП Војводине,
а припадају јавном сектору75, остали корисници јавних средстава (јавна предузећа која
је основала АП Војводина и правна лица над којима АП Војводина има директну или
индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органу
управљања) нису уторошили за финансирање расхода и издатака у 2020. години,
односно за која нису преузели обавезе, а пренета су им закључно са 31.12.2020. године
у складу са актом о буџету и годишњим програмом рада/финансијским планом за 2020.
годину; 31 хиљада динара су неутрошена буџетска средстава за повраћај индиректних
буџетских корисника (Архив Војводине 20 хиљада динара и Покрајински завод за
заштиту споменика културе 11 хиљада динара), у складу са Правилником о начину и
поступку преноса неутрошених буџетских средстава корисника буџетских средстава
АП Војводине на рачун извршења буџета АП Војводине76.
3) спорна потраживања у износу од 27.609 хиљада динара, од тога: 26.638 хиљада
динара „Niu Them“ Нови Сад и 971 хиљада динара „Матица Ашкалија Нови Сад, за
која ИОС-и нису запримљени на адреси;
4) остала краткорочна потраживања у износу од 3.575.585 хиљада динара односе се на
13 правних субјеката (од којих су девет у поступку стечаја) са исказаним
потраживањима у следећим износима: 7.449 хиљада динара „Војводина“ доо Бачка
Топола у стечају; 64.196 хиљада динара „Agrocopexport-import“ ad Нови Сад у стечају;
124.995 хиљада динара стечајне масе Графичког предузећа „Просвета“ а.д. Жабаљ;
713.784 хиљаде динара „Пољострој “ад Оџаци у стечају; 221.235 хиљада динара
Индустрија меса Чока доо Чока; 85.176 хиљада динара Пољоприредно производно
предузће „Млади борац“ а.д. Сонта у стечају; 77.806 хиљада динара „Валко“ доо Бачка
Топола у стечају; 337.120 хиљада динара стечајна маса предузећа „Asco Vidak“ doo
Футог; 247.146 хиљада динара „Konekt Group“ d.o.o. Нови Сад у стечају; 163.307
75
76

„Службени лист АПВ“ број 67/20
„Службени лист АПВ“ број 40/12
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хиљада динара „Будућност“ ад за грађевинарство, Нови Сад; 484.598 хиљада динара
„Net Bus Co“ доо Зрењанин; 425.263 хиљаде динара „Finam Skin“ доо, Београд и
623.510 хиљада динара стечајна маса „NS-Don 2006“ doo Петроварадин. У 2020.
години извршена је исправка вредности осталих краткорочних потраживања у износу
од 3.010.888 хиљада динара. (4.317 хиљада динара „Војводина“ доо Бачка Топола у
стечају; 221.235 хиљада динара Индустрија меса Чока доо Чока; 99.052 хиљаде динара
стечајне масе Графичког предузећа „Просвета“ ад Жабаљ; 697.147 хиљада динара
„Пољострој“ ад Оџаци у стечају; 163.307 хиљада динара „Будућност“ ад за
грађевинарство, 85.176 хиљада динара Пољоприредно производно предузће „Млади
борац“ ад Сонта у стечају; 77.806 хиљада динара „Валко“ доо Бачка Топола у стечају;
266.109 хиљада динара „Net Bus Co“ доо Зрењанин; 425.263 хиљаде динара „Finam
Skin“ доо, Београд; 100.820 хиљада динара стечајна маса предузећа „Asco Vidak“ doo
Футог; 247.146 хиљада динара „Konekt Group“ doo Нови Сад у стечају и 623.510
хиљада динара стечајна маса „NS-Don 2006“ dooПетроварадин.
У поступку ревизије утврђено је следеће: од укупног износа исказаних
потраживања, девет правних субјеката је путем ИОС-а потврдило потраживање у
износу од 11.347.585 хиљада динара, седам правних субјеката су примила ИОС образац
за потврду салда у износу од 1.417.896 хиљада динара, али салдо од стране истих није
ни оспорен ни потврђен, за два правна субјекта чије је потраживање 27.609 хиљада
динара ИОС није запримљен на адреси.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је
исказао потраживања у износу од 70.883 хиљаде динара, од чега се 50.059 хиљада
динара односи на потраживања настала као последица неизвршених обавеза по основу
уговора о додели средстава (34.958 хиљада динара потраживања на основу субвенција
и дотација и 15.101 хиљада динара потраживања за затезне камате) од стране следећих
корисника: два регистрована пољопривредна газдинства, четири локалне самоуправе,
два јавно комунална предузећа, два јавна предузећа, једно друштво са ограниченом
одговорношћу и пет удружења грађана
На дан 31. децембар 2020. године, са 13 правних субјеката је раскинут уговор, са два
правна субјекта је закључен уговор о поравнању.
Краткорочна потраживања у износу од 20.726 хиљада динара евидентирана код овог
секретаријата односе се на спорна потраживања (евидентирана су код осам правних
субјеката), две хиљаде динара су потраживања за преплаћене порезе на зараде и
накнаде зарада и 96 хиљада динара су потраживања од фондова по основу исплаћених
накнада запосленима.
У поступку ревизије утврђено је следеће: од укупно 22 правна субјекта, са
стањем на дан 31. децембар 2020. године пет правних субјеката је потврдио салдо у
износу од 26.814 хиљада динара, 11 правних субјеката су примила ИОС обрасце за
потврду салда у износу од 11.159 хиљада динара, али салдо од стране истих није ни
оспорен ни потврђен; два правна субјекта су у целости оспорила салдо у износу од 488
хиљада динара, за четири правна субјекта чије је потраживање 15.857 хиљада динара
ИОС није запримљен на адреси.
Покрајински секретаријат за привреду и туризам је исказао потраживања у
износу од 104.011 хиљада динара, и то: 103.971 хиљаду динара спорна потраживања;
29 хиљада динара потраживања од фондова по основу исплаћених накнада
запосленима, две хиљаде динара потраживања за преплаћене порезе на зараде и
накнаде зарада, девет хиљада динара потраживања за преплаћене доприносе на зараде
и накнаде зарада.
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У поступку ревизије утврђено је следеће: од укупно 467 правних субјеката, са
стањем на дан 31. децембар 2020. године, 62 правних субјеката су примила ИОС
обрасце за потврду салда у износу од 16.382 хиљаде динара, али салдо од стране истих
није ни оспорен ни потврђен; седам правних субјеката су у целости оспорила салдо у
износу од 1.497 хиљада динара, за 398 правних субјеката чије је потраживање 86.121
хиљада динара ИОС није запримљен на адреси.
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку
делатност је исказао потраживања у износу од 1.018.691 хиљаду динара, од тога:
потраживања за доспеле отплате по дугорочним пласманима 78.972 хиљаде динара,
спорна потраживања 938.495 хиљада динара и остала краткорочна потраживања 1.224
хиљаде динара.
Потраживања за доспеле отплате по дугорочним пласманима се односе на четири
правна лица, и то: „Vermonns“ doo Novi Sad у принудној ликвидацији 34.775 хиљада
динара; „Липа“ доо Селенча 4.966 хиљада динара, стечајна маса „Хигло“ ад Хоргош- у
стечају 2.977 хиљада динара и „Лбб-фриго“ доо Апатин-у стечају 36.254 хиљаде
динара.
Спорна потраживања у износу од 938.495 хиљада динара се односе на укупно 39
правних лица, од чега се 516.982 хиљаде динара односи на 20 правних лица која су у
поступку стечаја, 73.235 хиљада динара су потраживања шест правних лица која су у
поступку принудне ликвидације.
Највећа потраживања предузећа која су у поступку стечаја исказана су код предузећа:
„Гарант“ ад Футог у износу од 56.100 хиљада динара; „Krovel group“ doo Нови Сад у
износу од 61.217 хиљада динара; „Лепенка“ доо Нови Кнежевац у износу од 54.062
хиљаде динара, „Fenix“ доо Нови Сад у износу од 44.300 хиљада динара и „Глобус
ауто“ доо Панчево у износу од 35.236 хиљада динара.
У поступку ревизије утврђено је следеће: са стањем на дан 31. децембар 2020.
године један правни субјект је потврдио салдо у износу од 13.665 хиљада динара, један
правни субјект је у целости оспорио салдо у износу од 35.000 хиљада динара, за 24
правних субјеката чије је потраживање 569.984 хиљаде динара ИОС није запримљен на
адреси; 18 правних субјеката су примила ИОС обрасце за потврду салда у износу од
400.042 хиљаде динара, али салдо од стране истих није ни оспорен ни потврђен.
Покрајински секретаријат за здравство је исказао потраживања у износу од
26.986 хиљада динара, од чега се 26.708 хиљада динара односи на спорна потраживања
Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал" Врдник, 21 хиљада динара су остала
потраживања од запослених, девет хиљада динара су потраживања за преплаћене
порезе на зараде и накнаде зарада, 33 хиљаде динара су потраживања за преплаћене
доприносе на зараде и накнаде зарада и 215 хиљада динара су потраживања од фондова
по основу исплаћених накнада запосленима.
У поступку ревизије утврђено је следеће: са стањем на дан 31. децембар 2020.
године три правна субјекта су примила ИОС обрасце за потврду салда у износу од
26.737 хиљада динара, али салдо од стране истих није ни оспорен ни потврђен, четири
правна субјекта су у целости оспорила салдо у износу од 249 хиљада динара.
Дирекција за робне резерве је исказала потраживања у износу од 79.082 хиљаде
динара, и то: потраживања од купаца 46.690 хиљада динара, спорна потраживања од
купаца 22.149 хиљада динара, исправка вредности потраживања од купаца у земљи
22.149 хиљада динара, потраживања за уговорене камате 1.812 хиљада динара, спорна
потраживања 75.259 хиљада динара, остала краткорочна потраживања 30.580 хиљада
динара и исправка вредности осталих потраживања 75.259 хиљада динара.
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У поступку ревизије утврђено је следеће: са стањем на дан 31. децембар 2020.
године пет правних субјеката је потврдило салдо у износу од 35.387 хиљада динара, за
једног правног субјекта чије је потраживање 5.022 хиљаде динара ИОС није запримљен
на адреси; четири правна субјекта су примила ИОС обрасце за потврду салда у износу
од 136.081 хиљада динара, али салдо од стране истих није ни оспорен ни потврђен.
Краткорочни пласмани (група 123000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године краткорочни пласмани исказани су у износу од 118.565 хиљада
динара, од чега је: 103.262 хиљаде динара укључено из извештаја завршних рачуна
директних буџетских корисника; 15.303 хиљаде динара из извештаја завршних рачуна
индиректних буџетских корисника.
Краткорочни пласмани исказани у финансијским извештајима састоје се од
краткорочних кредита у износу од 123 хиљаде динара, датих аванса депозита и кауција
у износу од 75.172 хиљаде динара и осталих краткорочних пласмана у износу од 43.270
хиљада динара.
Краткорочни кредити (конто 123100)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године краткорочни пласмани исказани су у износу од 123 хиљаде динара,
који је преузет из финансијског извештаја директног буџетског корисника Покрајински
секретаријат за финансије.
Дати аванси депозити и кауције (конто 123200)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године дати аванси, депозити и кауције исказани су у износу од 75.172
хиљаде динара, од чега је: 59.971 хиљаду динара укључено из извештаја завршних
рачуна директних буџетских корисника; 15.201 хиљаду динара из извештаја завршних
рачуна индиректних буџетских корисника.
Откривена неправилност:
Директни буџетски корисник буџета Аутономне покрајине Војводине, Покрајински
секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, је на дан 31. децембар 2020.
године у помоћној књизи више евидентирао дате авансе, депозите и кауције
(синтетички конто 123200) у износу од 2.159 хиљада динара и више је евидентирао
разграничене плаћене расходе и издатке (синтетички конто 291200) у износу од 2.159
хиљада динара. Поступајући на наведени начин Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине је поступио супротно члану 9. став 2., члану 16.
став 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чл. 11. и 12. Правилника о стандардом
класификационом оквиру и контом плану за буџетски систем.
Мере предузете у поступку ревизије
Државна ревизорска институција је 15. априла 2021. године упутила Писмо
руководству Влади Аутономне покрајине Војводине у којем је у тачки 2. навела
констатације утврђене у претходно наведеној неправилност. Влада Аутономне
покрајине Војводине је 29. априла 2021. године одговорила на Писмо руководству у
којем је доказала да је утврђена неправилност отклољена на следећи начин: налогом за
књижење број 4, у помоћној књизи Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине прокњижен је рачун добављача GDI Solutions d.o.o. Београд, број
251/12/2020 од 31.12.2020. године, смањени су дати аванси, депозити и кауције
(синтетички конто 123200) за 2.159 хиљада динара и смањена су разграничени плаћени
расходи и издаци (синтетички конто 291200) за 2.159 хиљада динара. Утврђена
неправилност је отклоњена.
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Остали краткорочни пласмани (конто 123900)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године остали краткорочни пласмани исказани су у износу од 43.270
хиљада динара, од чега се 43.168 хиљада динара односи на Дирекцију за робне резерве
АП Војводине, а 102 хиљаде динара на Едукативни центар за обуке у професионалним
и радним вештинама.
Активна временска разграничења (група 131000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године активна временска разграничења исказана су у износу од 4.015.165
хиљада динара, од чега је: 2.854.698 хиљада динара укључено из извештаја завршних
рачуна директних буџетских корисника; 18.341 хиљаду динара из извештаја завршних
рачуна индиректних буџетских корисника и 1.142.126 хиљада динара Буџет АП
Војводине.
Активна временска разграничења исказана у финансијским извештајима састоје се од:
5.791 хиљаду динара разграничених расхода до једне године; 312.619 хиљада динара
обрачунатих неплаћених расхода и издатака и 3.696.755 хиљада динара осталих
активних временских разграничења.
Разграничени расходи до једне године (конто 131100)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године разграничени расходи до једне године исказани су у износу од 5.791
хиљаду динара који је преузет из финансијских извештаја директних буџетских
корисника у износу од 3.791 хиљаду динара и индиректних буџетских корисника у
износу од 2.000 хиљада динара.
Обрачунати неплаћени расходи и издаци (конто 131200)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обрачунати неплаћени расходи и издаци исказани су у износу од
312.619 хиљада динара који је преузет из финансијских извештаја: директних
буџетских корисника у износу од 114.012 хиљадa динара; индиректних буџетских
корисника у износу од 12.755 хиљада динара и Буџет АП Војводине у износу од
185.852 хиљаде динара.
Директни буџетски корисници су на обрачунатим неплаћеним расходима и издацима
евидентирали: обавезе за нето плате и додатке у износу од 23.230 хиљада динара;
обавезе по основу пореза на плате и додатке у износу од 2.783 хиљаде динара; обавезе
по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке у износу
од 4.545 хиљада динара; обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на
плате и додатке у износу од 1.672 хиљадe динара; обавезе по основу доприноса за
незапосленост на плате и додатке у износу од 244 хиљаде динара; обавезе по основу
нето накнада запосленима у износу од 3.181 хиљаду динара; обавезе по основу пореза
за накнаде запосленима у износу од 171 хиљаду динара; обавезе по основу доприноса
за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца у износу од 3.734 хиљаде
динара; обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца у
износу од 1.672 хиљаде динара; обавезе по основу пореза на накнаде у натури у износу
од хиљаду динара; обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима у
износу од 537 хиљада динара; обавезе по основу пореза на социјалну помоћ
запосленима у износу од 29 хиљада динара; обавезе по основу доприноса за пензијско
и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима у износу од 48 хиљадa
динара; обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ
запосленима у износу од 20 хиљада динара; обавезе по основу нето исплата за услуге
по уговору у износу од 1.525 хиљада динара; обавезе по основу пореза на исплате за
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услуге по уговору у износу од 250 хиљада динара; обавезе по основу доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору у износу од 545 хиљада
динара; обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору у
износу од 186 хиљада динара; обавезе по основу доприноса за случај незапослености за
услуге по уговору у износу од 13 хиљада динара; обавезе по основу казни и пенала по
решењима судова у износу од 353 хиљаде динара; обавезе по основу накнаде штете
или повреда нанетих од стране државних органа у износу од 49.626 хиљада динара;
добављачи у земљи у износу од 17.644 хиљаде динара; обавезе према буџету у износу
од 1.039 хиљада динара; обавеза за остале порезе, обавезне таксе и казне у износу од
907 хиљада динара; обавезе по основу текућих субвенција осталим домаћим јавним
финансијским установама у износу од 55 хиљада динара; обавезе по основу нето
исплата за службена путовања у земљи у износу од хиљаду динара; обавезе по основу
доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима у износу од
хиљаду динара.
Индиректни буџетски корисници су на обрачунатим неплаћеним расходима и
издацима евидентирали: обавезе за нето плате и додатке у износу од 269 хиљада
динара; обавезе по основу пореза на плате и додатке у износу од 32 хиљадe динара;
обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке
у износу од 52 хиљадeдинара; обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање
на плате и додатке у износу од 20 хиљада динара; обавезе по основу доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца у износу од 43 хиљадeдинара;
обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца у износу
од 20 хиљада динара; обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима у
износу од 319 хиљада динара; обавезе по основу пореза на социјалну помоћ
запосленима у износу од 21 хиљаду динара, обавезе по основу нето исплата за услуге
по уговору у износу од 260 хиљада динара; обавезе по основу пореза на исплате за
услуге по уговору у износу од 49 хиљада динара; обавезе по основу доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору у износу од две хиљаде
динара; обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке у износу од
две хиљаде динара; добављачи у земљи у износу од 11.666 хиљада динара.
Буџет АП Војводине у износу од 185.852 хиљаде динара, обавезе по основу отплате
камата и дисконта на краткорочне домаће хартије од вредности у износу од 19.109
хиљада динара и обавезе по основу отплате камата домаћим пословним банкама
обрачунатих неплаћених расхода и издатака који се односе на обавезе по основу
отплате домаћих камата у износу од 166.743 хиљаде динара.
На основу ревизије утврђено је следеће:
Мање су исказани Обрачунати неплаћени расходи и издаци (синтетички конто
131200 у износу од 365 хиљада динара као што је објашњено код тачке 2.2.3.2.-Пасива.
Остала активна временска разграничења износе (конто 131300)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године остала активна временска разграничења исказана су у износу од
3.696.755 хиљада динара који је преузет из финансијских извештаја директних
буџетских корисника у износу од 2.736.895 хиљадa динара;индиректних буџетских
корисника у износу од 3.586 хиљада динара и Буџет АП Војводине 956.274 хиљаде
динара.
Остала активна временска разграничења у највећем износу исказана су код следећих
буџетских корисника:
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Буџет АП Војводинe
Остала активна временска разграничења на дан 31.12.2020. године исказана су у износу
од 956.274 хиљадe динара, а односе се на недоспелу пројектовану главницу дуга
насталу по основу Прве емисије обвезница АП Војводине за потребе јачања
финансијског потенцијала Развојне банке а.д. Нови Сад, за износ номиналне вредности
обвезница, увећана применом референтног индекса потрошачких цена на мало.
Одговарајућа евидентирања извршена су у оквиру класе 2, на субаналитичком конту
211111-обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција.
Управа за капитална улагања АП Војводине
Остала активна временска разграничења на дан 31.12.2020. године исказана су у износу
од 774.185 хиљада динара, који се односи се на преузете обавезе на основу закључених
уговора, и то:
1) са три града закључена су три уговора укупне вредности 172.925 хиљаде динара, од
чега је: Град Суботица један уговор вредности 61.421 хиљаду динара Град Кикинда
један уговор вредности 94.355 хиљаде динара и Град Сремска Митровица један уговор
вредности 17.149 хиљада динара.
Извршена су одговарајућа евидентирања насталих обавеза у оквиру класе два на
субаналитичком конту 243323-обавезе по основу капиталних трансфера нивоу градова;
2) са седам општина закључено је 10 уговора укупне вредности 563.085 хиљада динара,
од чега је: општина Мали Иђош три уговора укупне вредности 242.110 хиљада динара;
општина Стара Пазова један уговор вредности 41.688 хиљада динара; општина Бела
Црква један уговор вредности 2.193 хиљаде динара; општина Пећинци један уговор
вредности 55.946 хиљада динара; општина Опово један уговор вредности 132.727
хиљада динара; општина Нови Бечеј један уговор вредности 82.801 хиљаду динара;
општина Беочин један уговор вредности 5.620 хиљада динара.
Евидентирање обавеза на основу наведених уговора извршено је у оквиру класе два на
одговарајућем субаналитичком конту 243324-обавезе по основу капиталних трансфера
нивоу општина.
3) 11 уговора укупне вредности 36.984 хиљада динара са следећим правним
субјектима: „Маx team“ Београд 6.476 хиљада динара; „Baster computers“ Беочин 132
хиљаде динара; „АГ УНС Архитектонско грађевински институт“ Нови Сад 28.793
хиљаде динара; „P3RL4 агенција“ Нови Сад 123 хиљаде динара; „Нина медиа клипинг“
Нови Сад 315 хиљада динара, „SZTR komision N&S Mobil plus“ Нови Сад 535 хиљада
динара; SUR „Fish zeleniš“ Нови Сад 55 хиљада динара, НС Хотелс Ресторан „Зак“
Нови Сад 100 хиљада динара; SokačeNew WayНови Сад 130 хиљада динара; „Олах см
експресо“ Нови Сад 56 хиљаде и „Зома“ Нови Сад 269 хиљада динара.
Обавезе по основу закључених уговора евидентиране су на одговарајућем
субаналитичком конту класе два, 291919- остала пасивна временска разграничења.
4) два уговора укупне вредности 1.147 хиљада динара са јавним предузећима, и то: ЈП
„Службени гласник“ Београд 1.131 хиљаду динара и ЈП „Пошта Србије“ Београд 16
хиљада динара. Евидентирање обавеза на основу наведених уговора извршено је у
оквиру класе два на одговарајућем субаналитичком конту и
5) један уговор вредности 44 хиљаде динара са ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.
Евидентирање обавеза по наведеном уговору извршено је у оквиру класе два на
одговарајућем субаналитичком конту 291919-остала пасивна временска разграничења.
Покрајински секретаријат за здравство
Остала активна временска разграничења на дан 31.12.2020. године исказана су у износу
од 1.385.343 хиљаде динара, а чине их обавезе на основу закључених уговора, и то:
Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица 1.385.217 хиљада динара; „Press
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internacional“ ДОО Нови Сад 13 хиљада динара; „Телеком Србија“ а.д. Београд у
износу од шест хиљада динара и „НИП Образовни информатор“ доо Београд у износу
од 107 хиљада динара.
Обавезе по основу закључених уговора евидентиране су на одговарајућем
субаналитичком конту класе два, 243421-обавезе по основу капиталних дотација
Републичком фонду за здравствено осигурање и 291291-остала пасивна временска
разграничења.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Остала активна временска разграничења на дан 31.12.2020. године у износу од 496.063
хиљаде динара код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство евидентирана су на основу преузетих обавеза на бази уговора, и то:
1) обавезе на економској класификацији 242114-обавезе по основу текућих субвенција
у пољопривреди у износу од 2.500 хиљада динара евидентиране су на основу преузетих
обавеза по уговору са Институтом за низијско шумарство и животну средину;
2) обавезе на економској класификацији 242123-обавезе по основу капиталних
субвенција водопривреди у износу од 5.056 хиљада динара евидентиране су на основу
преузетих обавеза по закљученим уговорима са локалним самоуправама;
3) обавезе на економској класификацији 242124-обавезе по основу капиталних
субвенција у пољопривреди у износу од 31.267 хиљада динара евидентиране су на
основу преузетих обавеза по закљученим уговорима, и то: 16 уговора са ЈП
„Војводинашуме у износу од 27.904 хиљаде динара, „Капетански рит“ доо 75 хиљада
динара; „Војвођански ловац“ 100 хиљада динара; ЈП „Национални парк Фрушка гора“
850 хиљада динара и СПЦ - Епархија Сремска 2.338 хиљада динара;
4) обавезе на економској класификацији 243311-обавезе по основу текућих трансфера
нивоу Републике евидентиране су у износу од 70 хиљада динара на основу преузетих
обавеза на бази уговора са Пољопривредним факултетом, Универзитета у Новом Саду
и 150 хиљада динара са Природно математичким факултетом, Департман за биологију
и екологију;
5) обавезе на економској класификацији 243313-обавезе по основу текућих трансфера
нивоу градова евидентиране су у износу од 4.639 хиљада динара на основу преузетих
обавеза на бази два уговора, и то: са Градом Кикинда у износу од 243 хиљаде динара и
са Градом Сремска Митровица у износу од 4.396 хиљада динара:
6) обавезе на економској класификацији 243314-обавезе по основу текућих трансфера
нивоу општина евидентиране су у износу од 19.974 хиљаде динара на основу преузетих
обавеза на бази четири уговора са четири локалне самоуправе;
7) обавезе на економској класификацији 243323-обавезе по основу капиталних
трансфера нивоу градова евидентиране су у износу од 25.133 хиљаде динара, на основу
преузетих обавеза на бази шест уговора са четири града;
8) обавезе на економској класификацији 243324-обавезе по основу капиталних
трансфера нивоу општина евидентиране су у износу од 62.220 хиљада динара на бази
17 уговора са 11 општина;
9) обавезе на економској класификацији 245194-обавезе по основу дотација осталим
удружењима грађана и политичким странкама евидентиране су у износу од 227 хиљада
динара на основу преузетих обавеза на бази уговора са ловачким удружењима и
10) обавезе на економској класификацији 291919-остала пасивна временска
разграничења евидентиране су износу од 344.827 хиљада динара на основу преузетих
обавеза по закљученим уговорима, и то: 339.870 хиљада динара „Trayal Korporacija“ a.d.
Крушевац; 180 хиљада динара „Нина Медиа“ доо, Нови Сад; 648 хиљада динара „Алп
пројект систем“ доо Београд; 2.542 хиљаде динара „Бечејпревоз“, доо Бечеј; 412 хиљада
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динара Пољопривредни факултет Нови Сад и 1.175 хиљада динара са адвокатском
канцеларијом .
Ванбилансна актива, група 351000
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године ванбилансна актива исказана је у износу од 11.722.902 хиљаде
динара са следећом структуром:
Директни буџетски корисноци 2.058.571 хиљаду динара, од тога:
Скупштина АП Војводине 380 хиљада динара који се односе на преузету обавезу по
Уговору 101 Број: 40-55-7/2020-02, за услуге ресторана са интернационалном кухињом
који је закључен 17. јуна 2020. године;
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство 67.293
хиљаде динара, од чега је 49.973 хиљаде динара обавеза по уговору према „Алп
пројект систему“ доо Београд за набавку опреме-1200 м мобилних брана и 17.320
хиљада динара обавеза по уговору према „Uniwab“ доо Београд, за набавку пратеће
опреме (приколице, пунилице за песак и светлосни торњеви);
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањиненационалне заједнице 8.200 хиљада динара који се односи на вишегодишње уговоре,
и то: 400 хиљада динара за оглашавања у дневним новинама „Ало“, 300 хиљада
динара за оглашавање у листу „Magyar szо“, 200 хиљада динара за оглашавање у листу
„Libertatea“, 300 хиљада динара за оглашавање у листу „Hrvatska riječ“ и 7.000. хиљада
динара за штампање „Службеног листа АП Војводине“;
Покрајински секретаријат за финансије 13.565 хиљада динара, и то: 8.568 хиљада
динара банкарске гаранције као средство обезбеђења корисника средстава Јавног
конкурса за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније
и 4.997 хиљада динара потраживања по кредитима 47. Конкурса Фонда за развој
Аутономне покрајине Војводине, суфинансираним средствима Министарства
пољопривреде и заштите животне средине;
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу 758.667 хиљада динара који се односе на примљене банкарске
гаранције корисника средстава ради обезбеђења извршења уговорних обавеза по
конкурсима за доделу средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне
политике АП Војводине. Банкарске гаранције су издате у корист Покрајинског
секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у
вредности износа средстава Уговора, са клаузулама „неопозива“, „безусловна“ и „без
приговора“;
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку
делатност 251.468 хиљада динара, од тога: 29.448 хиљада динара је вредност активних
банкарских гаранција на дан 31.12.2020. године, по основу уговора о суфинансирању
погона за примену нових технологија у АП Војводини и 222.020 хиљада динара
потраживања по уговорима о начину реализације обавеза о пласману дела производа
проистеклих по уговорима о суфинансирању погона за примену нових технологија у
АП Војводини;
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај 947 хиљада
динара који се односи на куповину девиза од Народне банке Србије, а преко Управе за
трезор, за исплату новчаних средстава инопартнеру на име рефундације трошкова за
девети извештајни период;
Покрајински секретаријат за привреду и туризам 32.699 хиљада динара, од чега се
290 хиљада динара дноси на неизвршену обавезу исплате друге рате по основу ИПA
пројекта ,,Регионална прекогранична креативна пословна мрежа, док се 32.409 хиљада
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динара односи на упис залога првог заложног реда у корист Секретаријата, по
расписаним Јавним конкурсима за доделу бесповратних средстава;
Управа за капитална улагања АП Војводине 85.068 хиљада динара. Наведени износ
се односи на гаранције пословних банака;
Дирекција за робне резерве АП Војводине 614.064 хиљаде динара, од тога 600.379
хиљада динара се односи на примљене гаранције по уговорима о складиштењу робних
резерви и по закљученим уговорима о позајмици роба из робних резерви, 13.685
хиљада динара су обавезе по закљученим вишегодишњим уговорима које доспевају у
2021. години;
Управа за заједничке послове покрајинских органа АП Војводине 223.532 хиљаде
динара, и то: 21.151 хиљаду динара право суинвеститора стечено улагањима у
изградњу Одмаралишта „Војводина“ са депандансом у Игалу и бунгалове у
Чортановцима; 456 хиљада динара представља вредност уметничких дела која су на
предлог централне пописне комисије искњижена из књиговодствене евиденције и
уведена у ванбилансну евиденцију, 25.044 хиљаде динара су банкарске гаранције за
повраћај аванса и добро извршење посла и 176.881 хиљада динара се односи на
вишегодишње уговоре који су закључени у 2020. години, а чија реализација је
планирана и током 2021. и 2022. године и
Управа за имовину АП Војводине 2.688 хиљада динара и односи се на стан, ул.
Бранка Бајића 66/18 (Нови Сад).
Индиректни буџетски корисници 9.057 хиљада динара, и то: две хиљаде динара
Архив Војводине; 6.614 хиљада динара Српско народно позориште од чега се 2.844
хиљаде динара односи на менице, 3.744 хиљаде динара је гаранција и 26 хиљада
динара су продате програмске књижице; 2.277 хиљада динара Музеј Војводине Нови
Сад и односи се на залихе робе за комисиону продају у сувенирници; 164 хиљаде
динара Народно позориште Суботица и односи се на опрему позоришта „Деже
Костолањи“ Суботица.
Буџет АП Војводине 9.655.274. хиљаде динара са следећом структуром: 1.700.000
хиљада динара на име издатих сопствених меница као средство обезбеђења плаћања по
Уговору о дугорочном наменском кредиту код Банке Поштанске штедионице ад
Београд; 2.237.274 хиљаде динара на име издатих сопствених меница као средство
обезбеђења плаћања по Уговору о дугорочном наменском кредиту код Комерцијалне
банке ад Београд; 1.600.000 хиљада динара на име издатих сопствених меница као
средство обезбеђења плаћања по Уговору о дугорочном наменском кредиту код Банке
Интеса ад Београд; 1.000.000 хиљада динара на име издатих сопствених меница као
средство обезбеђења плаћања по Уговору о дугорочном наменском кредиту код
Војвођанске банке ад Београд; 500.000 хиљада динара орочени депозити код АИК
банке; 200.000 хиљада динара орочени депозити код Војвођанске банке, 18.000 хиљада
динара на име издатих сопствених меница као средство обезбеђења плаћања плаћања и
2.400.000 хиљада динара на име издатих сопствених меница као средство обезбеђења
плаћања по Уговору о дугорочном наменском кредиту код Војвођанске банке, а.д.
Нови Сад.
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2.2.3.3. Пасива
Табела бр.49: Пасива АП Војводине
конто
Опис

1
211
231
232

234

235
236

237

241

242
243

245
251
252
254
291
311

2
Домаће дугорочне
обавезе
Обавезе за плате и
додатке
Обавезе по основу
накнада
запосленима
Обавезе по основу
социјалних
доприноса на терет
послодавца
Обавезе по основу
накнада у натури
Обавезе по основу
социјалне помоћи
запосленима
Службена
путовања и услуге
по уговору
Обавезе по основу
камата и пратећих
трошкова
задуживања
Обавезе по основу
субвеницја
Обавезе по основу
донација, дотација
и трансфера
Обавезе за остале
расходе
Примљени аванси,
депозити и кауције
Обавезе према
добављачима
Остале обавезе
Пасивна временска
разграничења
Капитал

у хиљадама динара
Износ текуће године

Износ претходне
године

3

Исказано стање

Налаз ревизије

Разлика

4

5

6

6.080.698

5.337.783

5.337.783

0

16.968

32.849

32.849

0

3.603

3.352

3.352

0

2.823

5.469

5.469

0

1

1

1

0

369

975

975

0

2.579

2.831

2.831

0

237.911

185.852

185.852

0

340.393

38.879

38.879

0

1.595.389

2.233.413

2.233.413

0

73.313

51.215

51.215

0

2.062

4.907

4.907

0

25.753

29.310

29.310

0

53.869
14.764.683

42.228
11.784.012

42.228
11.784.012

0
0

148.991.529

157.036.435

157.036.435

0

У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године укупна пасива исказана је у износу од 180.483.430 хиљада динара,
од чега је 163.436.484 хиљадe динара укључено из извештаја директних буџетских
корисника; 1.874.366 хиљадa динара из извештаја завршних рачуна индиректних
буџетских корисника; 15.008.155 хиљада динара Буџет АП Војводине и 164.425 хиљада
динара средства у оквиру евиденције рачуна број 840-1935740-07-Средства за стамбену
изградњу
Структуру укупне пасиве чине: обавезе у износу од 19.753.076 хиљада динара (11%) и
капитал у износу од 160.730.354 хиљада динара (89%).
Обавезе
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године укупне обавезе исказане су у износу од 19.753.076 хиљада динара,
од чега је: 4.310.305 хиљада динара укљученoиз извештаја завршних рачуна директних
буџетских корисника; 54.151 хиљаду динара из извештаја завршних рачуна
индиректних буџетских корисника; Буџет АП Војводине 15.360.828 хиљада динара и
27.792 хиљаде динара средства у оквиру евиденције рачуна број 840- 1935740-07Средства за стамбену изградњу
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Обавезе чине: дугорочне обавезе 5.337.783 хиљадeдинара, обавезе по основу расхода
за запослене 45.477 хиљада динара; обавезе по основу осталих расхода изузев расхода
за запослене 2.509.359 хиљада динара; обавезе из пословања 76.445 хиљада динара и
пасивна временска разграничења 11.784.012 хиљада динара.
Дугорочне обавезе
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године дугорочне обавезе исказане су у износу од 5.337.783 хиљадeдинара,
и у целости се односе на Буџет АП Војводине.
Дугорочне обавезе се односе на домаће дугорочне обавезе (група 211000), и то:
обавезе по основу емитовања хартија од вредности, изузев акција у износу од 956.274
хиљаде динара и обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака
у износу од 4.381.509 хиљадa динара.
Обавезе по основу емитовања хартија од вредности, изузев акција (конто 211100)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу емитовања хартија од вредности, изузев акција
исказане су у износу од 956.274 хиљаде динара и односе се на обавезе Буџета АП
Војводине по основу прве емисије обвезница АП Војводине за потребе јачања
финансијског потенцијала Развојне банке а.д. Нови Сад, за износ номиналне вредности
обвезница.
Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака (конто
211400)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних
банака исказане су у износу од 4.381.509 хиљадa динара, чине их обавезе Буџета АП
Војводине по основу недоспелих главница дуга на основу дугорочних кредита код
пословних банака, и то: 452.023 хиљадe динара-Банка Поштанска штедионица ад
Београд; 1.011.766 хиљадa динара-Комерцијална банке ад Београд; 1.323.735 хиљада
динара-Банка Интеса ад Београд и 1.593.985 хиљада динара-Војвођанска банка ад Нови
Сад.
Обавезе по основу расхода за запослене
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу расхода за запослене исказане су у износу од
45.477 хиљадa динара, од чега је: 44.388 хиљада динара укључено из извештаја
завршних рачуна директних буџетских корисника, 1.089 хиљадa динара из извештаја
завршних рачуна индиректних буџетских корисника.
Обавезе по основу расхода за запослене чине: обавезе за плате и додатке у износу од
32.849 хиљада динара, обавезе по основу накнада запосленима у износу од 3.352
хиљадeдинара, обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца у износу
од 5.469 хиљадa динара, обавезе по основу накнада у натури хиљаду динара, обавезе
по основу социјалне помоћи запосленима у износу од 975 хиљада динара, службена
путовања и услуге по уговору у износу од 2.831 хиљаду динара.
Обавезе за плате и додатке (група 231000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе за плате и додатке исказане су у износу од 32.849 хиљада
динара од чега је: 32.474 хиљадe динара укључено из извештаја завршних рачуна
директних буџетских корисника, 375 хиљада динара из извештаја завршних рачуна
индиректних буџетских корисника.
Обавезе за плате и додатке обухватају: обавезе за нето плате и додатке у износу од
23.499 хиљадa динара, обавезе по основу пореза на плате и додатке у износу од 2.812
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2.815 хиљадa динара, обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање на плате и додатке у износу од 4.597 хиљада динара, обавезе по основу
доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке у износу од 1.692 хиљаде
динара и обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке у износу од
246 хиљада динара.
Обавезе за нето плате и додатке (конто 231100)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе за нето плате и додатке исказане су у износу од 23.499
хиљадa динара, од чега је: 23.230 хиљада динара укљученo из извештаја завршних
рачуна директних буџетских корисника; 269 хиљадa динара из извештаја завршних
рачуна индиректних буџетских корисника.

Откривена неправилност:
Индиректни буџетски корисник буџета Аутономне покрајине Војводине, Педагошки
завод Војводине, је у главној књизи мање евидентирао и Билансу стања на дан 31.
децембар 2020. године мање исказао исказао обавезе за нето плате и додатке
(синтетички конто 231100) у износу од 22 хиљаде динара и мање је евидентирао и
исказао обрачунате неплаћене расходе и издатке (синтетички конто 131200) у износу
од 22 хиљаде динара. Поступајући на наведени начин Педагошки завод Војводине је
поступио супротно члану 9. став 2., члану 16. став 9. Уредбе о буџетском рачуноводству
и чл. 11. и 12. Правилника о стандардом класификационом оквиру и контом плану за
буџетски систем.
Мере предузете у поступку ревизије
Државна ревизорска институција је 15. априла 2021. године упутила Писмо
руководству Влади Аутономне покрајине Војводине у којем је у тачки 3. навела
констатације утврђене у претходно наведеној неправилности. Влада Аутономне
покрајине Војводине је 29. априла 2021. године одговорила на Писмо руководству у
којем је доказала да је утврђена неправилност отклољена на следећи начин: налогом за
књижење број 5-13, у пословним књигама Педагошког завода Војводине, евидентиране
су обавезе за нето плате и додатке, односно, повећене су обавезе за нето плате и
додатке (синтетички конто 231100) за 22 хиљаде динара и повећани су обрачунати
неплаћени расходи и издаци (синтетички конто 131200) за 22 хиљаде динара. Са
наведеним изменама, Педагошки завод Војводине је сачинио нови образац 1-Биланс
стања, који је 22.04.2021. године поднет Управи за трезор, и као такав преузет у
консолидовани Биланс стања буџета Аутономне покрајине Војводине. Утврђена
неправилност је отклоњена.
Обавезе по основу пореза на плате и додатке (конто 231200)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу пореза на плате и додатке исказане су у износу од
2.815 хиљадa динара, од чега је: 2.783 хиљадeдинара укљученoиз извештаја завршних
рачуна директних буџетских корисника; 32 хиљаде динара из извештаја завршних
рачуна индиректних буџетских корисника.
Откривена неправилност:
Индиректни буџетски корисник буџета Аутономне покрајине Војводине, Педагошки
завод Војводине, је у главној књизи мање евидентирао и Билансу стања на дан 31.
децембар 2020. године мање исказао обавезе по основу пореза на плате и додатке
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(синтетички конто 231200) у износу од три хиљаде динара и мање је евидентирао и
исказао обрачунате неплаћене расходе и издатке (синтетички конто 131200) у износу
од три хиљаде динара. Поступајући на наведени начин Педагошки завод Војводине је
поступио супротно члану 9. став 2., члану 16. став 9. Уредбе о буџетском рачуноводству
и чл. 11. и 12. Правилника о стандардом класификационом оквиру и контом плану за
буџетски систем.
Мере предузете у поступку ревизије
Државна ревизорска институција је 15. априла 2021. године упутила Писмо
руководству Влади Аутономне покрајине Војводине у којем је у тачки 3. навела
констатације утврђене у претходно наведеној неправилности. Влада Аутономне
покрајине Војводине је 29. априла 2021. године одговорила на Писмо руководству у
којем је доказала да је утврђена неправилност отклољена на следећи начин: : налогом
за књижење број 5-13, у пословним књигама Педагошког завода Војводине,
евидентиране су обавезе по основу пореза на плате и додатке, односно, повећене су
обавезе по основу пореза на плате и додатке (синтетички конто 231200) за три хиљаде
динара, и повећани су обрачунати неплаћени расходи и издаци (синтетички конто
131200) за три хиљаде динара. Са наведеним изменама, Педагошки завод Војводине је
сачинио нови образац 1-Биланс стања, који је 22.04.2021. године поднет Управи за
трезор, и као такав преузет у консолидовани Биланс стања буџета Аутономне
покрајине Војводине. Утврђена неправилност је отклоњена.
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и
додатке (231300)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
на плате и додатке исказане су у износу од 4.597 хиљада динара, од чега је: 4.545
хиљадe динара укљученo из извештаја завршних рачуна директних буџетских
корисника; 52 хиљаде динара из извештаја завршних рачуна индиректних буџетских
корисника.
Откривена неправилност:
Индиректни буџетски корисник буџета Аутономне покрајине Војводине, Педагошки
завод Војводине је у главној књизи мање евидентирао и Билансу стања на дан 31.
децембар 2020. године мање исказао обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање на плате и додатке (синтетички конто 231300) у износу од
четири хиљаде динара и мање је евидентирао и исказао обрачунате неплаћене расходе
и издатке (синтетички конто 131200) у износу од четири хиљаде динара. Поступајући
на наведени начин Педагошки завод Војводине је поступио супротно члану 9. став 2.,
члану 16. став 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чл. 11. и 12. Правилника о
стандардом класификационом оквиру и контом плану за буџетски систем.
Мере предузете у поступку ревизије
Државна ревизорска институција је 15. априла 2021. године упутила Писмо
руководству Влади Аутономне покрајине Војводине у којем је у тачки 3. навела
констатације утврђене у претходно наведеној неправилности. Влада Аутономне
покрајине Војводине је 29. априла 2021. године одговорила на Писмо руководству у
којем је доказала да је утврђена неправилност отклољена на следећи начин: налогом за
књижење број 5-13, у пословним књигама Педагошког завода Војводине, евидентиране
су обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и
додатке, односно, обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
на плате и додатке (синтетички конто 231300) повећане су за четири хиљаде динара и
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повећени су обрачунати неплаћени расходи и издаци (синтетички конто 131200) за
четири хиљаде динара. Са наведеним изменама, Педагошки завод Војводине је сачинио
нови образац 1-Биланс стања, који је 22.04.2021. године поднет Управи за трезор, и као
такав преузет у консолидовани Биланс стања буџета Аутономне покрајине Војводине.
Утврђена неправилност је отклоњена.
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке (конто
231400)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и
додатке исказане су у износу од 1.692 хиљаде динара, од чега је: 1.672 хиљадeдинара
укљученo из извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника; 20 хиљадa
динара из извештаја завршних рачуна индиректних буџетских корисника.
Откривена неправилност:
Индиректни буџетски корисник буџета Аутономне покрајине Војводине, Педагошки
завод Војводине, је у главној књизи мање евидентирао и Билансу стања на дан 31.
децембар 2020. године мање исказао обавезе по основу доприноса за здравствено
осигурање на плате и додатке (синтетички конто 231400) у износу од две хиљаде
динара и мање је евидентирао и исказао обрачунате неплаћене расходе и издатке
(синтетички конто 131200) у износу од две хиљаде динара. Поступајући на наведени
начин Педагошки завод Војводине је поступио супротно члану 9. став 2., члану 16. став
9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чл. 11. и 12. Правилника о стандардом
класификационом оквиру и контом плану за буџетски систем.
Мере предузете у поступку ревизије
Државна ревизорска институција је 15. априла 2021. године упутила Писмо
руководству Влади Аутономне покрајине Војводине у којем је у тачки 3. навела
констатације утврђене у претходно наведеној неправилности. Влада Аутономне
покрајине Војводине је 29. априла 2021. године одговорила на Писмо руководству у
којем је доказала да је утврђена неправилност отклољена на следећи начин: налогом за
књижење број 5-13, у пословним књигама Педагошког завода Војводине, евидентиране
су обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке, односно,
обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке (синтетички
конто 231400) повећане су за две хиљаде динара и повећени су обрачунати неплаћени
расходи и издаци (синтетички конто 131200) за две хиљаде динара. Са наведеним
изменама, Педагошки завод Војводине је сачинио нови образац 1-Биланс стања, који је
22.04.2021. године поднет Управи за трезор, и као такав преузет у консолидовани
Биланс стања буџета Аутономне покрајине Војводине. Утврђена неправилност је
отклоњена.
Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке (конто 231500)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке
исказане су у износу од 246 хиљада динара, од чега је: 244 хиљадeдинара укљученoиз
извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника; две хиљаде динара из
извештаја завршних рачуна индиректних буџетских корисника.
Обавезе по основу накнада запосленима (група 232000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу накнада запосленима исказане су у износу од
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3.352 хиљаде динара, који је укључен из извештаја завршних рачуна директних
буџетских корисника.
Обавезе по основу накнада запосленима чине: обавезе по основу нето накнада
запосленима у износу од 3.181 хиљаду динара и обавезе по основу пореза за накнаде
запосленима у износу од 171 хиљаду динара.
Обавезе по основу нето накнада запосленима (конто 232100)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу нето накнада запосленима исказане су у износу
од 3.181 хиљаду динара што је укључено из извештаја завршних рачуна директних
буџетских корисника.
Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима (конто 232200)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу пореза за накнаде запосленима исказане су у
износу од 171 хиљаду динара што је укључено из извештаја завршних рачуна
директних буџетских корисника.
Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца (група 234000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца
исказане су у износу од 5.469 хиљада динара, од чега је: 5.406 хиљада динара укљученo
из извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника; 63 хиљаде динара из
извештаја завршних рачуна индиректних буџетских корисника.
Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца чине: обавезе по основу
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца 3.777 хиљада
динара и обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца
1.692 хиљаде динара.
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет
послодавца ( конто 234100)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
на терет послодавца исказане су у износу од 3.777 хиљада динара, од чега је: 3.734
хиљаде динара укљученo из извештаја завршних рачуна директних буџетских
корисника; 43 хиљаде динара из извештаја завршних рачуна индиректних буџетских
корисника.
Откривена неправилност:
Индиректни буџетски корисник буџета Аутономне покрајине Војводине, Педагошки
завод Војводине је у главној књизи мање евидентирао и Билансу стања на дан 31.
децембар 2020. године мање исказао обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање на терет послодавца (синтетички конто 234100) у износу од
четири хиљаде динара и мање је евидентирао и исказао обрачунате неплаћене расходе
и издатке (синтетички конто 131200) у износу од четири хиљаде динара. Поступајући
на наведени начин Педагошки завод Војводине је поступио супротно члану 9. став 2.,
члану 16. став 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чл. 11. и 12. Правилника о
стандардом класификационом оквиру и контом плану за буџетски систем.
Мере предузете у поступку ревизије
Државна ревизорска институција је 15. априла 2021. године упутила Писмо
руководству Влади Аутономне покрајине Војводине у којем је у тачки 3. навела
констатације утврђене у претходно наведеној неправилности. Влада Аутономне
покрајине Војводине је 29. априла 2021. године одговорила на Писмо руководству у
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којем је доказала да је утврђена неправилност отклољена на следећи начин: налогом за
књижење број 5-13, у пословним књигама Педагошког завода Војводине, евидентиране
су обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет
послодавца, односно, обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање на терет послодавца (синтетички конто 234100) повећане су за четири
хиљаде динара и повећени су обрачунати неплаћени расходи и издаци (синтетички
конто 131200) за четири хиљаде динара. Са наведеним изменама, Педагошки завод
Војводине је сачинио нови образац 1-Биланс стања, који је 22.04.2021. године поднет
Управи за трезор, и као такав преузет у консолидовани Биланс стања буџета
Аутономне покрајине Војводине. Утврђена неправилност је отклоњена.

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца
(конто 234200)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет
послодавца исказане су у износу од 1.692 хиљаде динара, од чега је: 1.672 хиљаде
динара укљученo из извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника; 20
хиљадa динара из извештаја завршних рачуна индиректних буџетских корисника.
Откривена неправилност:
Индиректни буџетски корисник буџета Аутономне покрајине Војводине, Педагошки
завод Војводине је у главној књизи мање евидентирао и Билансу стања на дан 31.
децембар 2020. године мање исказао обавезе по основу доприноса за здравствено
осигурање на терет послодавца (синтетички конто 234200) у износу од две хиљаде
динара и мање је евидентирао и исказао обрачунате неплаћене расходе и издатке
(синтетички конто 131200) у износу од две хиљаде динара. Поступајући на наведени
начин Педагошки завод Војводине је поступио супротно члану 9. став 2., члану 16. став
9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чл. 11. и 12. Правилника о стандардом
класификационом оквиру и контом плану за буџетски систем.
Мере предузете у поступку ревизије
Државна ревизорска институција је 15. априла 2021. године упутила Писмо
руководству Влади Аутономне покрајине Војводине у којем је у тачки 3. навела
констатације утврђене у претходно наведеној неправилности. Влада Аутономне
покрајине Војводине је 29. априла 2021. године одговорила на Писмо руководству у
којем је доказала да је утврђена неправилност отклољена на следећи начин: налогом за
књижење број 5-13, у пословним књигама Педагошког завода Војводине, евидентиране
су обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца у
износу од две хиљаде динара, односно, обавезе по основу доприноса за здравствено
осигурање на терет послодавца (синтетички конто 234200) повећане су за две хиљаде
динара и повећени су обрачунати неплаћени расходи и издаци (синтетички конто
131200) за две хиљаде динара. Са наведеним изменама, Педагошки завод Војводине је
сачинио нови образац 1-Биланс стања, који је 22.04.2021. године поднет Управи за
трезор, и као такав преузет у консолидовани Биланс стања буџета Аутономне
покрајине Војводине. Утврђена неправилност је отклоњена.
Обавезе по основу накнада у натури (група 235000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу накнада у натури исказане су у износу од хиљаду
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динара, који је укључен из извештаја завршног рачуна Покрајинског секретаријата за
привреду и туризам, и односи се на обавезе по основу пореза на накнаде у натури.
Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима (група 236000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу социјалне помоћи запосленима исказане су у
износу од 975 хиљада, од чега је: 635 хиљада динара укљученoиз извештаја завршних
рачуна директних буџетских корисника; 340 хиљадa динара из извештаја завршних
рачуна индиректних буџетских корисника.
Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима чине: обавезе по основу нето
исплата социјалне помоћи запосленима у износу од 856 хиљада динара, обавезе по
основу пореза на социјалну помоћ запосленима у износу од 50 хиљада динара, обавезе
по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ
запосленима у износу од 48 хиљада динара, обавезе по основу доприноса за
здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима у износу од 20 хиљада динара
и обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ
запосленима у износу од хиљаду динара.
Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима (конто 236100)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима
исказане су у износу од 856 хиљада динара, од чега је: 537 хиљада динара укљученoиз
извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника; 319 хиљадa динара из
извештаја завршних рачуна индиректних буџетских корисника.
Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима (конто 236200)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима исказане
су у износу од 50 хиљада динара, од чега је: 29 хиљада динара укљученo из извештаја
завршних рачуна директних буџетских корисника; 21 хиљаду динара из извештаја
завршних рачуна индиректних буџетских корисника.
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну
помоћ запосленима ( конто 236300)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
за социјалну помоћ запосленима исказане су у износу од 48 хиљада динара, који је
укључен из извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника.
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ
запосленима (конто 236400)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну
помоћ запосленима исказане су у износу од 20 хиљада динара, који је укључен из
извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника.
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ
запосленима (236500)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну
помоћ запосленима исказане су у износу од хиљаду динара, који је укључен из
извештаја завршног рачуна Управе за заједничке послове покрајинских органа.
Службена путовања и услуге по уговору (група 237000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године службена путовања и услуге по уговору исказани су у износу од
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2.831 хиљаду динара, од чега је: 2.520 хиљада динара укључено из извештаја завршних
рачуна директних буџетских корисника, 311 хиљада динара из извештаја завршних
рачуна индиректних буџетских корисника.
Службена путовања и услуге по уговору чине: обавезе по основу нето исплата за
службена путовања у износу од хиљаду динара, обавезе по основу нето исплата за
услуге по уговору у износу од 1.785 хиљада динара, обавезе по основу пореза на
исплате за услуге по уговору у износу од 299 хиљада динара, обавезе по основу
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору у износу од 547
хиљада динара, обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по
уговору у износу од 186 хиљада динара и обавезе по основу доприноса за случај
незапослености за услуге по уговору у износу од 13 хиљада динара.
Обавезе по основу нето исплата за службена путовања (конто 237100)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу нето исплата за службена путовања исказане су у
износу од хиљаду динара, који је укључен из извештаја завршног рачуна Управе за
заједничке послове покрајинских органа.
Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору (конто 237300)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору исказане су у
износу од 1.785 хиљада динара, од чега је: 1.525 хиљада динара укључено из извештаја
завршних рачуна директних буџетских корисника, 260 хиљада динара из извештаја
завршних рачуна индиректних буџетских корисника.
Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору (конто 237400)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору исказане
су у износу од 299 хиљада динара, од чега је: 250 хиљада динара укључено из
извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника, 49 хиљада динара из
извештаја завршних рачуна индиректних буџетских корисника.
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по
уговору (конто237500)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
за услуге по уговору исказане су у износу од 547 хиљада динара, од чега је: 545 хиљада
динара укључена из извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника, две
хиљаде динара из извештаја завршних рачуна индиректних буџетских корисника.
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору
(конто 237600)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по
уговору исказане су у износу од 186 хиљада динара, што је укључено из извештаја
завршних рачуна директних буџетских корисника.
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору (конто
237700)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по
уговору исказане су у износу од 13 хиљада динара, који је укључен из извештаја
завршних рачуна директних буџетских корисника.
Обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова задуживања (група
241000)
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У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова задуживања
исказане су у износу од 185.852 хиљаде динара, чине их обавезе по основу отплате
домаћих камата Буџета АП Војводине.
Обавезе по основу субвенција (група 242000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу субвенција исказане су код директних буџетских
корисника у износу од 38.879 хиљада динара, а састоје се од обавеза по основу
субвенција нефинансијским предузећима у износу од 38.824 хиљаде динара и обавезе
по основу субвенција јавним финансијским установама у износу од 55 хиљада динара.
У финансијским извештајима обвезе по основу субвенција нефинансијским
предузећима исказао је Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство у износу од 38.824 хиљаде динара, док су обавезе по основу субвенција
јавним финансијским установама у износу од 55 хиљада динара исказане код
Покрајинског секретаријата за финансије.
Обавезе по основу донација, дотација и трансфера (група 243000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе по основу донација, дотација и трансфера исказане су код
директних буџетских корисника у износу од 2.233.413 хиљада динара, а састоје се од
обавеза по основу трансфера осталим нивоима власти у износу од 848.196 хиљада
динара и обавезе по основу дотација организацијама за обавезно социјално осигурање
у износу од 1.385.217 хиљада динара.
Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти у финансијским извештајима
исказали су: Управа за капитална улагања у износу од 736.010 хиљада динара и
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од
112.186 хиљада динара, док је обавезе по основу дотација организацијама за обавезно
социјално осигурања у финансијским извештајима исказао Покрајински секретаријат
за здравство у износу од 1.385.217 хиљада динара.
Обавезе за остале расходе (група 245000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе за остале расходе исказане су у износу од 51.215 хиљада
динара, од чега је: 52.113 хиљадa динара укључено из извештаја завршних рачуна
директних буџетских корисника, 102 хиљаде динара из извештаја завршних рачуна
индиректних буџетских корисника.
Обавезе за остале расходе чине: 227 хиљада динара обавезе по основу дотација
невладиним организацијама; 1.009 хиљада динара обавезе за остале порезе, обавезне
таксе и казне; 353 хиљаде динара обавезе по основу казни и пенала по решењима
судова и 49.626 хиљада динара обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих
од стране државних органа.
Примљени аванси, депозити и кауције (група 251000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године примљени аванси, депозити и кауције исказани су у износу од 4.907
хиљада динара, од чега је: 1.975 хиљадa динара укључено из извештаја завршних
рачуна директних буџетских корисника, 2.932 хиљаде динара из извештаја завршних
рачуна индиректних буџетских корисника.
Примљене авансе, депозите и кауције чине: примљени аванси у износу од 4.570 хиљада
динара и примљени депозити у износу од 337 хиљада динара.
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Обавезе према добављачима (група 252000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године обавезе према добављачима исказане су у износу од 29.310 хиљада
динара, од чега је: 17.643 хиљаде динара укључено из извештаја завршних рачуна
директних буџетских корисника, 11.667 хиљада динара из извештаја завршних рачуна
индиректних буџетских корисника.
У случају независних конфирмација упућених добављачима, које су стизале директно
на адресу Државне ревизорске институције од 41 независних конфирмација које су
упућене на адресу добављача, одговорено је на 28, или 68% што је дато у следећој
табели:
Табелабр.50:Табеларни приказ независних конфирмација

рб

1
2
3
4
5.
6.
7.

Буџетски корисник

Српско народно позориште
Музеј Војводине
Управа за заједничке послове покрајинских органа
Дирекција за робне резерве
Покрајински завод за заштиту природе
Управа за имовину
Покрајнски секретаријат за финансије
Укупно (1-7)

у хиљадама динара

Упућено

Одговорено

Стање
по
књигама

Стање
по
ИОСу

6
6
8
6
7
6
2
41

5
7
4
6
4
2
28

1.171
1.567
9.562
94
824
49
128
13.395

182
9.612
118
824
96
128
10.960

Више
казано

ис-

1.023
17
1.040

Мање
исказано

34
50
41
47
172

Укупно евидентиране обавезе према тестираним повериоцима у пословним књигама
корисника буџета АП Војводине износе 13.395 хиљадa динара, што представља 46%
обавеза исказаних у Билансу стања (групе 252000-обавезе према добављачима).
Укупне обавезе тестираних поверилаца који су одговорили на конфирмације износе
11.828 хиљадa динара, што представља 41% обавеза исказаних у Билансу стања (групе
252000-обавезе према добављачимa.
Утврђено је да постоје одступања између књиговодственог стања и конфирмацијом
потврђених обавеза код Српског народног позоришта, Управе за заједничке послове
покрајинских органа, Дирекције за робне резерве и Управе за имовину.
Откривена неправилност:
Индиректни буџетски корисник буџета Аутономне покрајине Војводине, Педагошки
завод Војводине, је у главној књизи мање евидентирао и Билансу стања на дан 31.
децембар 2020. године мање исказао обавезе према добављачима (синтетички конто
252100) у износу од 27 хиљада динара и мање је евидентирао и исказао обрачунате
неплаћене расходе и издатке (синтетички конто 131200) у износу од 27 хиљада динара.
Поступајући на наведени начин Педагошки завод Војводине је поступио супротно
члану 9. став 2., члану 16. став 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чл. 11. и 12.
Правилника о стандардом класификационом оквиру и контом плану за буџетски
систем.
Мере предузете у поступку ревизије
Државна ревизорска институција је 15. априла 2021. године упутила Писмо
руководству Влади Аутономне покрајине Војводине у којем је у тачки 3. навела
констатације утврђене у претходно наведеној неправилности. Влада Аутономне
покрајине Војводине је 29. априла 2021. године одговорила на Писмо руководству у
којем је доказала да је утврђена неправилност отклољена на следећи начин: налозима
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за књижење број 1-175, 1-176, 1-177, 1-178 и 16-30 у пословним књигама Педагошког
завода Војводине, евидентиране су обавезе према добављачима (синтетички конто
252100) у износу од 27 хиљада динара, односно, повећане су обавезе према
добављачима за 27 хиљада динара и повећани су обрачунати неплаћени расходи и
издаци (синтетички конто 131200) за 27 хиљада динара. Са наведеним изменама,
Педагошки завод Војводине је сачинио нови образац 1-Биланс стања, који је
22.04.2021. године поднет Управи за трезор, и као такав преузет у консолидовани
Биланс стања буџета Аутономне покрајине Војводине. Утврђена неправилност је
отклоњена.
Откривена неправилност:
Индиректни буџетски корисник буџета Аутономне покрајине Војводине, Покрајински
завод за спорт и медицину спорта Нови Сад, је у главној књизи мање евидентирао и
Билансу стања на дан 31. децембар 2020. године мање исказао обавезе према
добављачима (синтетички конто 252100) у износу од 102 хиљаде динара и мање је
евидентирао и исказао обрачунате неплаћене расходе и издатке (синтетички конто
131200) у износу од 102 хиљаде динара. Поступајући на наведени начин Покрајински
завод за спорт и медицину спорта је поступио супротно члану 9. став 2., члану 16. став
9. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 11. и 12. Правилника о стандардом
класификационом оквиру и контом плану за буџетски систем.
Мере предузете у поступку ревизије
Државна ревизорска институција је 15. априла 2021. године упутила Писмо
руководству Влади Аутономне покрајине Војводине у којем је у тачки 4. навела
констатације утврђене у претходно наведеној неправилност. Влада Аутономне
покрајине Војводине је 29. априла 2021. године одговорила на Писмо руководству у
којем је доказала да је утврђена неправилност отклољена на следећи начин: налогом за
књижење број МН-2521 од 21.04.2021. године у пословним књигама Покрајинског
завода за спорт и медицину спорта Нови Сад, евидентиране су обавезе према
добављачима (синтетички конто 252100) у износу од 102 хиљаде динара, односно,
повећане су обавезе према добављачима за 102 хиљаде динара и повећани су
обрачунати неплаћени расходи и издаци (синтетички конто 131200) за 102 хиљаде
динара. Са наведеним изменама, Покрајински завод за спорт и медицину спорта Нови
Сад је сачинио нови образац 1-Биланс стања, који је 22.04.2021. године поднет Управи
за трезор, и као такав преузет у консолидовани Биланс стања буџета Аутономне
покрајине Војводине. Утврђена неправилност је отклоњена.
Откривена неправилност:
Индиректни буџетски корисник буџета Аутономне покрајине Војводине, Покрајински
завод за заштиту споменика културе Петроварадин, је у главној књизи мање
евидентирао и Билансу стања на дан 31. децембар 2020. године мање исказао обавезе
према добављачима (синтетички конто 252100) у износу од 199 хиљада динара и мање
је евидентирао и исказао обрачунате неплаћене расходе и издатке (ситетички конто
131200) у износу од 199 хиљада динара. Поступајући на наведени начин Покрајински
завод за заштиту споменика културе је поступио супротно члану 9. став 2., члану 16.
став 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 11. и 12. Правилника о стандардом
класификационом оквиру и контом плану за буџетски систем.
Мере предузете у поступку ревизије
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Државна ревизорска институција је 15. априла 2021. године упутила Писмо
руководству Влади Аутономне покрајине Војводине у којем је у тачки 5. навела
констатације утврђене у претходно наведеној неправилност. Влада Аутономне
покрајине Војводине је 29. априла 2021. године одговорила на Писмо руководству у
којем је доказала да је утврђена неправилност отклољена на следећи начин: налогом за
књижење број 34, у пословним књигама Покрајинског завода за заштиту споменика
културе Петроварадин, евидентиране су обавезе према добављачима (синтетички конто
252100) у износу од 199 хиљада динара, односно, повећане су обавезе према
добављачима за 199 хиљада динара и повећани су обрачунати неплаћени расходи и
издаци (синтетички конто 131200) за 199 хиљада динара. Са наведеним изменама,
Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин је сачинио нови
образац 1-Биланс стања, који је 22.04.2021. године поднет Управи за трезор, и као
такав преузет у консолидовани Биланс стања буџета Аутономне покрајине Војводине.
Утврђена неправилност је отклоњена.

Откривена неправилност:
Индиректни буџетски корисник буџета Аутономне покрајине Војводине, Музеј
Војводине Нови Сад, део улазних рачуна у пословним књигама није књижио истог дана, а
најкасније наредног дана од дана добијања рачуноводствене исправе. Обавезе према
добављачима у укупном износу од 64.529 хиљада динара су евидентиране са закашњењем
од пет до 16 дана након пријема фактуре, што није у складу са чланом 16. став 9. Уредбе о
буџетском рачуноводству којим је прописано да се рачуноводствене исправе књиже истог
дана, а најкасније наредног дана од дана добијања рачуноводствене исправе.
Мере предузете у поступку ревизије
Државна ревизорска институција је 15. априла 2021. године упутила Писмо
руководству Влади Аутономне покрајине Војводине у којем је у тачки 6. навела
констатације утврђене у претходно наведеној неправилност. Влада Аутономне
покрајине Војводине је 29. априла 2021. године одговорила на Писмо руководству у
којем наводи да је кашњење у роковима евидентирања пословних промена код
индиректног буџетског корисника буџета Аутономне покрајине Војводине, Музеј
Војводине, последица ризика наступања ванредних околности (здравствене пандемије),
а чињеница да је овај ризик био непредвидив, за последицу је имао и теже
прилоагођавање и управљање истим, што се манифестовало кашњењем у односу на
прописане рокове за евидентирање пословних промена.
Откривена неправилност:
Индиректни буџетски корисник буџета Аутономне покрајине Војводине, Покрајински
завод за заштиту споменика културе Петроварадин део улазних рачуна у пословним
књигама не књижи истог дана, а најкасније наредног дана од дана добијања
рачуноводствене исправе. Обавезе према добављачима у укупном износу од 101.878 хиљада
динара су евидентиране са закашњењем од једног до 26 дана након пријема фактуре, што
није у складу са чланом 16. став 9. Уредбе о буџетском рачуноводству.
Мере предузете у поступку ревизије
Државна ревизорска институција је 15. априла 2021. године упутила Писмо
руководству Влади Аутономне покрајине Војводине у којем је у тачки 7. навела
констатације утврђене у претходно наведеној неправилност. Влада Аутономне
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покрајине Војводине је 29. априла 2021. године одговорила на Писмо руководству у
којем наводи да је кашњење у роковима евидентирања пословних промена код
индиректног буџетског корисника буџета Аутономне покрајине Војводине,
Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин, последица ризика
наступања ванредних околности (здравствене пандемије), а чињеница да је овај ризик
био непредвидив, за последицу је имао и теже прилоагођавање и управљање истим,
што се манифестовало кашњењем у односу на прописане рокове за евидентирање
пословних промена.
Остале обавезе (група 254000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године остале обавезе исказане су у износу од 42.228 хиљада динара, од
чега је: 1.041 хиљада динара укључено из извештаја завршних рачуна директних
буџетских корисника, 30 хиљада динара из извештаја завршних рачуна индиректних
буџетских корисника, 41.142 хиљаде динара су обавезе Буџета АП Војводине и 15
хиљада динара су остале обавезе из евиденције рачуна број: 840-1935740-07-Средства
за стамбену изградњу.
Пасивна временска разграничења (група 291000)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године пасивна временска разграничења исказана су у износу од 11.784.012
хиљада динара, од чега је: 1.921.853 хиљаде динара укључено из извештаја завршних
рачуна директних буџетских корисника, 38.331 хиљаду динара из извештаја завршних
рачуна индиректних буџетских корисника, 27.777 хиљада динара средства у оквиру
евиденције рачуна за посебне намене број 840-1935740-07-Средства за стамбену
изградњу и 9.796.051 хиљада динара Буџет АП Војводине.
Пасивна временска разграничења састоје се од: разграничених прихода и примања у
износу од 28.402 хиљаде динара, разграничених плаћених расхода и издатака у износу
од 80.612 хиљада динара, обрачунатих ненаплаћених прихода и примања у износу од
100.717 хиљада динара и осталих пасивних временских разграничења у износу од
11.574.281 хиљаду динара.
Остала пасивна временска разграничења у износу од 11.574.281 хиљаду динара чине:
-потраживања по основу продаје и друга потраживања директних буџетских
корисника (конто 1221) у износу од 1.264.118 хиљада динара;
- краткорочни кредити (конто 1231) у износу од 123 хиљаде динара;
- дати аванси, депозити и кауције (конто 1232) у износу од 368 хиљада динара;
- остали краткорочни пласмани (конто 1239) у износу од 43.168 хиљада динара;
- остала активна временска разграничења (конто 1313) у износу од 462.797 хиљада
динара;
-осталих пасивних временских разграничења исказаних код индиректних корисника у
износу од 828 хиљада динара;
-Буџет АП Војводине-укупно 9.791.455 хиљада динара, од чега су: 9.189.736 хиљада
динара потраживања од јавних прихода за мање дозначена средства; 9.413 хиљада
динара остала потраживања од државних органа и организација; 27.609 хиљада динара
спорна потраживања; 3.575.585 хиљада динара остала краткорочна потраживања и
3.010.888 хиљада динара исправка вредности осталих потраживања.
У поступку ревизије утврђено је да су у оквиру евиденције рачуна за посебне намене
број 840-1935740-07-Средства за стамбену изградњу, на осталим пасивним временским
разграничењима, евидентирана потраживања за доспеле отплате по дугорочним
165

Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад за 2020. годину

пласманима у износу од 11.421 хиљаду динара и потраживања за затезну камату у
износу од три хиљаде динара.
Капитал, утврђивање реузултата пословања и ванбилансна евиденција
Нефинансијска имовина у сталним средствима,(конто 311100)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године нефинансијскa имовинa у сталним средствима исказана је у износу
од 144.221.385 хиљада динара што одговара вредности нефинансијске имовине у
сталним средствима која је исказана у активи, категорија 01-Нефинансијска имовина у
сталним средствима.
Нефинансијска имовина у залихама, (конто 311200)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године нефинансијскa имовинa у залихама исказана је у износу од 316.947
хиљада динара што одговара вредности нефинансијске имовине у залихама која је
исказана у активи, категорија 02-Нефинансијска имовина у залихама.
Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним
средствима, за набавку из кредита, (конто 311300)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине у
сталним средствима, за набавку из кредита исказана је у износу од 4.381.509 хиљада
динара.
Финансијска имовина, (конто 311400)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године финансијска имовина исказана је у износу од 16.248.667 хиљада
динара, од чега је: 16.235.669 хиљадa динара укључено из извештаја завршних рачуна
директних буџетских корисника, 247 хиљада динара из извештаја завршних рачуна
индиректних буџетских корисника и 12.751 хиљаду динара средства у оквиру
евиденције рачуна за посебне намене број 840-1935740-07-Средства за стамбену
изградњу.
Извори новчаних средстава, (конто 311500)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године извори новчаних средстава исказани су у износу од 359.997 хиљада
динара, од чега је: 80 хиљадa динара укључено из извештаја завршног рачуна Српског
народног позоришта и 359.917 хиљада динара Буџет АП Војводине.
Пренета неутрошена средства из ранијих година, (конто 311700)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године пренета неутрошена средства из ранијих година исказана су у
износу од 240.368 хиљада динара, од чега је: 16.723 хиљаде динара укључено из
извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника, 44.784 хиљаде динара из
извештаја завршних рачуна индиректних буџетских корисника, 122.637 хиљада динара
средства у оквиру евиденције рачуна за посебне намене број 840-1935740-07-Средства
за стамбену изградњу и 56.224 хиљаде динара Буџет АП Војводине.
Остали сопствени извори, (конто 311900)
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године остали сопствени извори исказани су у износу од 30.580 хиљада
динара, што је укључено из извештаја завршних рачуна директних буџетских
корисника.
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Вишак прихода и примања-суфицит, субаналитички конто 321121
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године финансијски резултат-суфицит исказан је у износу од 3.551.579
хиљада динара, што одговара податку исказаном у обрасцу Биланса прихода и расхода.
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, субаналитички
конто 321311
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година исказан
је у износу од 142.340 хиљада динара, од чега је: 5.406 хиљада динара укључено из
извештаја завршних рачуна индиректних буџетских корисника и 136.934 хиљада
динара Буџет АП Војводине.
Ванбилансна пасива, група 352000
У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета АП Војводине на дан
31.12.2020. године ванбилансна пасива исказана је у износу од 11.722.902 хиљаде
динара што одговара вредности ванбилансно евидентиране активе.
2.2.4. Извештај о капиталним издацима и примањима
У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1-31.12.2020. године
(Образац 3), исказана су примања у износу од 1.133.120 хиљада динара (примања од
продаје нефинансијске имовине 6.849 хиљаду динара и примања од задуживања и
продаје финансијске имовине 1.126.271 хиљада динара. Издаци су исказани у износу
од 935.115 хиљада динара (издаци за нефинансијску имовину у износу од 935.115
хиљада динара и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу
од 1.538.058 хиљада динара), што значи да је остварен вишак примања у износу од
1.340.053 хиљаде динара.
Табела бр. 51: Извод из Извештаја о капиталним издацима и примањима за 2020.годину
Конто

О П И С

1
800000
810000
820000
840000
900000
910000
920000
500000
510000
520000
540000
600000
610000
620000

2

у хиљадама динара

Претходна

Текућа

година
3

година
4

ПРИМАЊА

2.131.639

1.133.120

Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје залиха
Примања од продаје природне имовине
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске имовине

32.271
4.766
508
26.997
2.099.368
1.483.530
615.838

6.849
4.632
2.217
1.126.271
747.532
378.739

ИЗДАЦИ

1.984.519

2.473.173

699.560
644.897
54.663

935.115
813.096
122.019

1.284.959
1.259.459
25.500

1.538.058
1.518.058
20.000

Издаци за нефинансијску имовину
Основна средства
Залихе
Природна имовина
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
Отплата главнице
Набавка финансијске имовине
Вишак примања
Мањак примања

147.120
1.340.053
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2.2.5. Извештај о новчаним токовима
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020.
године, утврђени су:
1) салдо готовине на почетку године у износу од 3.241.152 хиљадeдинара,
2) укупни новчани приливи (укупни приходи и примања са корекцијом за новчане
приливе који се не евидентирају преко класа 7, 8 и 9) у износу од 71.578.222 хиљада
динара,
3) укупни новчани одливи (расходи и издаци са корекцијом новчаних одлива који се не
евидентирају преко класа 4, 5 и 6) у износу од 70.466.548 хиљада динара,
4) салдо готовине на дан 31.12.2020. године износи 4.352.826 хиљада динара.
5) корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa се не евидентирају преко
класа 700000, 800000 и 900000 у 2020. години износи 1.382.200 хиљада динара и
6) корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко
класе 400000, 500000 и 600000 у износу од 1.459.082 хиљада динара.
Салдо готовине је у сагласности са стањем средстава на подрачунима корисника
буџета АП Војводине на дан 31.12.2020. године.
Извод из Извештаја о новчаним токовима за 2020. годину

у хиљадама динара
Претходна

Текућа

година

година

3

4

НОВЧАНИ ПРИЛИВИ

70.369.246

70.196.022

700000

Текући приходи

68.237.607

69.062.902

710000

Порези

17.373.021

16.544.313

720000

Социјални доприноси

730000

Донације, помоћи и трансфери

740000

Други приходи

770000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

780000

Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу

790000

Приходи из буџета

800000

Примања од продаје нефинансијске имовине

810000

Примања од продаје основних средстава

820000

Примања од продаје залиха

840000

Примања од продаје природне имовине

900000

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

2.099.368

1.126.271

910000

Примања од задуживања

1.483.530

747.532

920000

Примања од продаје финансијске имовине

615.838

378.739

Конто

О П И С

1

2

НОВЧАНИ ОДЛИВИ
400000

Текући расходи

410000

156
44.617.696

46.765.519

6.235.525

5.748.383

11.209

4.687

32.271

6.849

4.766

4.632

508

2.217

26.997

71.375.070

69.007.466

69.390.551

66.534.293

Расходи за запослене

3.017.670

3.215.299

420000

Коришћење услуга и роба

2.491.456

2.267.670

430000

Амортизација и употреба средстава за рад

440000

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

114.053

102.343

450000

Субвенције

8.916.879

6.442.224
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460000

Донације, дотације и трансфери

53.593.815

53.605.695

470000

Социјално осигурање и социјална заштита

424.911

312.910

480000

Остали расходи

831.767

588.152

500000

Издаци за нефинансијску имовину

699.560

935.115

510000

Основна средства

644.897

813.096

520000

Залихе

54.663

122.019

540000

Природна имовина

600000

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине

1.284.959

1.538.058

610000

Отплата главнице

1.259.459

1.518.058

620000

Набавка финансијске имовине

25.500

20.000

Вишак новчаних прилива

1.188.556

Мањак новчаних прилива

1.005.824

Салдо готовине на почетку године

4.258.545

3.241.152

71.283.026

71.578.222

913.780

1.382.200

72.300.419

70.466.548

925.349

1.459.082

3.241.152

4.352.826

Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну
Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa се не
евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000
Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну
Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације
књижене на терет сопствених прихода
Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се
не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000
Салдо готовине на крају године

2.2.6. Остали делови финансијског извештаја
2.2.6.1. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења у
2020. години
У извршавању апропријација одобрених Покрајинском скупштинском Одлуком
о буџету АП Војводине за 2020. годину, настала су одступања код директних
буџетских корисника:
1. Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
2. Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама - одступања настала код индиректних корисника буџетски
средстава који су у надлежности секретаријата,
3. Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и
равноправност полова – одступања су настала код индиректног корисника
“Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад;
4. Покрајинског секретаријата за спорт и омладину;
1.
Покрајински секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
На разделу 05 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, одступања између одобрених средстава и извршења евидентирана су: на
извору финансирања 15 – неутрошена средства од донација, помоћи и трансфера из
ранијих година у укупном износу од 10.207,92 динара и то: 10.163,92 динара на
економској класификацији 4211 - трошкови платног промета и банкарских услуга,
(банкарски трошкови трансфера средстава партнерима на пројекту 01024004, на коме
је Покрајински секретаријат за пољоривреду, водопривреду и шумарство водећи
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партнер) и 44,00 динара на економској класификацији 4211-трошкови платног промета
и банкарских услуга,(трошкови Управе за трезор везани за пренос средстава са
динарског подрачуна на рачун буџета АПВ, на пројекту 04015004 "WASIDCA", а у
функцији плаћања испоручене опреме- мобилних брана у дужини од 2.500 м.
2.
Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с
верским заједницама
На разделу 07 глава 01 – индиректни корисници у области културе, одступања
између одобрених средстава и извршења код установа културе за 2020. годину,
евидентирана су код следећих извора финансирања:
1) на извору финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти -средства из
буџета Републике Србије, бележе се мања одступања у 2020. години у извршавању
апропријација одобрених установама у укупном износу од
15.278,21 динара.
Одступања је имала установа Музеј Војводине, Управа за трезор је скинула трошкове
платног промета на крају године.
2) на извору финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника одступања
у укупном износу од 29.560.991,84 динара. То су имале следеће установе културе:
Музеј Војводине, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Позоришни музеј
Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, установе нису добро испланирале
структуру расхода а неке установе нису могле да ураде преусмеравање апропријације
(увећање), а налазе се на збирној апропријацији, јер су друге установе током године
смањивале те апропријацију, а у складу са чланом 61. Став 9. Закона о буџетском
систему у случају да се у току године изврши повећање, односно смањење
апропријације путем преусмеравања, та апропријација се накнадном променом не
може смањити, односно повећати“.
3) на извору финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти одступања у
износу од 9.777.672,39 динара. То је имала установа „Народно позориште из Суботица,
које бележи одступања због Ребаланса буџета Града Суботице, а установа није могла
да уради преусмеравање апропријације (увећање) јер су друге установе током године
смањивале те апропријацију.
4) на извору финансирања 05 00 – Донације од иностраних земаља одступања је имала
установа Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 139,88 динара. Установа није
добро испланирала структуру расхода, тачније није планирала трошкове платног
промета.
5) на извору финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера
из ранијих година у износу од 4.482,71 динар. Одступања је имала установа
Покрајински завод за заштиту споменика културе .Установа није добро испланирала
структуру расхода.
6) на извору финансирања 56 00 –Финансијска помоћ ЕУ у износу од 17.780,72 динара.
Одступања је имала установа Музеј савремене уметности Војводине. Установе нису
добро испланирале висину расхода.
За сва наведена одступања индиректни корисници у области културе, нису
имали сагласност Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе
с верским заједницама.
3.
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и
равноправност полова- директни корисник „Центар за породични смештај и
усвојење“ Нови Сад
На разделу 09 глава 02 – индиректни корисник, Центар за породични смештај и
усвојење, одступања између одобрених средстава и извршења за 2020. годину,
евидентирана су: на извору финансирања 03 – социјални доприноси, на конту 4141 170
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исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда у износу од 757.156,38
динара дошло је код Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, а односи се на
средства рефундирана од РФЗО за боловање преко 30 дана која нису приказана у
финансијском плану
4.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину
На разделу 15 – Покрајински секретријат за спорт и омладину, одступања
између одобрених средстава и извршења за 2020. годину, евидентирана су: на извору
финансирања 15 – неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих
година, а оступање је настало у оквиру Главе 00, ИПА Пројекта "Активне девојчице"
из извора финансирања 15 00, на економској класификацији 4211 - Трошкови платног
промета и банкарских услуга у износу од 1.135,77 динара и ИПА Пројекта "Друштвена
интеграција кроз параспорт" из извора финансирања 15 00, на економској
класификацији 4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од
1.567,80 динара из разлога што нису планирана средства за те намене, а наплаћена је
провизија за пренос средстава.
2.2.6.2. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном
тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова
Извештај о примљеним донацијама
Одредбама члана 1. Закона о донацијама и хуманитарној помоћи77 државни
органи, јединице локалне сaмоуправе, јавна предузећа, јавне установе, друге
организације и заједнице које не оствaрују добит, као и домаће и стране хуманитарне
организације могу примати донације и хуманитарну помоћ. Према члану 2. тачка 45.
Закона о буџетском систему дефинисана је донација као наменски бесповратни приход
који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације.
Укупно расположива средства донација у 2020. години износила су 407.713
хиљада динара од чега неутрошена средства донација из ранијих година износе
235.010 хиљада динара а донације остварене у 2020. години износе 172.703 хиљада
динара.
Структуру расположивих донација у 2020. години према извору финансирања
чине: донације од иностраних земаља 17.082 хиљада динара, донације од
међународних организација 3.649 хиљада динара, добровољни трансфери од физичких
и правних лица 34.590 хиљада динара, финансијска помоћ ЕУ 117.382 хиљада динара и
неутрошена средства донација из ранијих година 235.010 хиљада динара.
Укупно извршени расходи у 2020. години из средстава донација износе 211.744
хиљада динара, а остатак средстава за пренос у наредну буџетску годину износи
196.035 хиљада динара.
Донације које су остварили директни буџетски корисници
Приходи од донација које су остварили директни буџетски корисници у 2020.
години износили су 110.869 хиљада динара, што је са пренетим неутрошеним
средствима од донација из ранијих година у износу од 162.157 хиљада динара,
представљало расположива средства од донација у 2020. години у износу од 273.026
хиљада динара.
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Табела бр. 52: Преглед примљених донација и извршених расхода и издатака из донација

Редни
број

Директни корисници

Неутрошена
средства
донација из
ранијих
година

1

2

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Покрајински секретаријат
за пољопривреду,
водопривреду и шумарство
Покрајински секретаријат
за образовање, прописе,
управу и националне
мањине-националне
заједнице
Покрајински секретаријат
за здравство
Покрајински секретаријат
за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу
Покрајински секретаријат
за урбанизам и заштиту
животне средине
Покрајински секретаријат
за енергетику,
грађевинарство и саобраћај
Покрајински секретаријат
за спорт и
омладину
Покрајински секретаријат
за привреду и туризам
Укупно директни
корисници

у хиљадама динара

Износ примљених
донација

Примања
укупно

Износ
извршених
расхода и
издатака

Неутрошена
средства

4

5 (3+4)

6

7 (5-6)

23.611

9.674

33.285

22.934

10.351

1.795

22.492

24.287

22.492

1.795

-

26.638

26.638

-

26.638

15.465

1.945

17.410

13.884

3.526

878

5

883

510

373

115.000

44.911

159.911

113.429

46.482

4.411

4.291

8.702

5.331

3.371

997

912

1.909

622

1.287

162.157

110.868

273.025

179.202

93.823

Средства од донација примљена на име рефундације буџетских средстава
утрошених за реализацију пројекта
Буџету АП Војводине су пренета средства од донација у износу од 17.212
хиљада динара по основу рефундације средстава која су дата буџетским корисницима
за предфинансирање пројеката, а по завршетку пројеката. Рефундацију средстава
одобрили су на располагање буџету: Покрајински секретаријат за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама у износу од 594 хиљада динара,
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу у износу од 9.531 хиљада динара, Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине у износу од 4.555 хиљада динара и Едукативни центар за
обуке у професионалним и радним вештинама у износу од 2.680 хиљада динара у вези
са пројектом „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију – ИТЦ
МИНД“.
Остатак средстава на име донација за пренос у наредну годину
Укупан износ средстава која су остала неутрошена у 2020. години у износу од 196.035
хиљада динара и то на рачуну извршења буџета АП Војводине налази се износ од
57.432 хиљада, код директних корисника буџета АП војводине налази се износ од
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93.823 хиљада динара и на наменским подрачунима индиректних буџетских корисника
налази се износ од 44.780 хиљада динара.
Донације које су остварили индиректни буџетски корисници
Приходи од донација које су остварили индиректни буџетски корисници у 2020.
години износили су 44.622 хиљада динара, што је са пренетим неутрошеним
средствима од донација из ранијих година у износу од 32.699 хиљада динара,
представљало расположива средства од донација у 2020. години у износу од 77.321
хиљада динара.
Табела бр.53: Преглед примљених донација и извршених расхода и издатака из донација у хиљадама динара

Редни
број

Индиректни корисници

Неутрошена
средства
донација из
ранијих
година

1

2

3

1.

Индиректни корисници у области
културе

2.

Покрајински завод за социјалну
заштиту

3.

Центар за породични смештај и
усвојење - Нови Сад

4.

Покрајински завод за заштиту
природе

5.

6.

Информативни центар за
пословну стандардизацију и
сертификацију
Едукативни центар за обуке у
професионалним и радним
вештинама
Укупно индиректни корисници:

Износ
примљених
донација

Примања
укупно

Износ
извршених
расхода и
издатака

Неутрошена
средства

4

5 (3+4)

6

7 (5-6)

7.276

27.618

34.894

25.143

9.751

584

101

685

685

-

687

687

687

-

16.216

39.667

5.955

33.712

71

71

71

-

1.251

1.251

23.451

32.633

44.622

77.255

1.251

32.541

44.714

Донације које су евидентиране на конту 291100- Разграничени приходи и
примања
У складу са чланом 4. Правилника о начину припреме. састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника
средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова,
неискоришћена средства донација, хуманитарне помоћи и финансијске помоћи
Европске уније у девизама која чине салдо девизних рачуна примаоца донације на дан
31.12.2020. године књижена су на конту, 291111 -разграничени приходи из донација.
Ова средства не утичу на финансијски резултат пословања текуће године.
Девизна средства која су приказана на конту 291111 - разграничени приходи из
донација, а која нису утицала на финансијски резултат, за Буџет Аутономне покрајине
Војводине консолидовани подаци, на дан 31.12.2020. године, исказана су у износу од
28.035 хиљада динара. На Буџет Аутономне покрајине Војводине односи се износ од
4.436 хиљада динара. динара, на директне буџетске кориснике односи се износ од
16.134 хиљада динара, док се на индиректне буџетске кориснике односи износ од 7.465
хиљада динара.
Извештај о задужењу
Пројектовани недоспели дуг (рачунат применом референтног индекса
потрошачких цена за обавезе по основу прве емисије обвезница, уз примену средњег
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курса НБС на дан 31. децембар 2020. године за обавезе по основу дугорочних кредита
код Банке Поштанске штедионице, Комерцијалне банке, Банке Интеса и Војвођанске
банке), односно укупно задужење на дан 31. децембар 2020. године, исказано у
динарима, износило је:
1) за пројектовану недоспелу главницу:
5.337.783 хиљада динара
2) за пројектовану недоспелу камату:
185.852 хиљада динара
свега:
5.523.635 хиљада динара
ПРОЈЕКЦИЈА НЕДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДУГА ПО ГОДИНАМА
НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ
Година

Отплата главнице

Отплата камате

Укупно (2+3)

1

2

3

4

2021

1.767.616.790,32

82.648.632,68

1.850.265.423,00

2022

1.583.076.101,24

51.483.230,82

1.634.559.332,06

2023

835.953.430,48

27.085.805,45

863.039.235,93

2024

633.600.284,91

15.927.639,69

649.527.924,60

2025

383.319.268,74

6.960.096,48

390.279.365,22

2026

134.217.153,95

1.746.744,39

135.963.898,34

5.337.783.029,64

185.852.149,51

5.523.635.179,15

Укупно

Буџет Аутономне покрајине Војводине, на дан 31.12.2020. године, задужен jeпо
више основа:
1. Прва емисија обвезница Аутономне покрајине Војводине (за потребе
јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине)
Прва емисија обвезница емитована је 11. јуна 2012. године за номиналну вредност
обвезница у износу од 4.003.540. хиљада динара, а с уговореном каматном стопом од
2% годишње индексирана на референтни индекс потрошачких цена, са роком доспећа
од 10 година уз грејс период од две године.
Стање дуга по основу Прве емисије обвезница на дан 31.12.2020. године, применом
референтног индекса потрошачких цена на дан 31.12.2020. године од 200,89355 износи
укупно 975.382 хиљасе динара од чега: по основу главнице 956.274 хиљада динара и по
основу пројектоване камате 19.109 хиљада динара.
2. Дугорочни кредит код Банке Поштанске штедионице за рефинансирање
Друге емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине
Кредитна средства су повучена 8. децембра 2016. године у износу од 1.650.944 хиљада
динара (с валутном клаузулом) што је према средњем курсу Народне банке Србије (у
даљем тексту: НБС) на дан повлачења кредита износило 13.382.527,85 евра, а с
уговореном каматном стопом од 2,9% годишње, на рок од шест година у који је
урачунат грејс период од годину дана са полугодишњом исплатом рата. Покрајинска
влада је дана 31.10.2017. године извршила превремену отплату дела главнице дуга по
основу дугорочног кредита код Банке Поштанске штедионице ад Београд у износу од
450.000 хиљада динара, што је на дан превремене отплате износило 3.771.570,24 евра.
Стање дуга по основу дугорочног кредита код Банке Поштанске штедионице, на дан
31.12.2020. године износи укупно 3.985.600,07 евра, што по средњем курсу НБС износи
468.628 хиљада динара од чега: по основу главнице 3.844.383,05 евра, односно према
средњем курсу НБС на дан 31.12.2020. (117,5802 динара за 1 евро) 452.023 хиљада
динара и по основу пројектоване камате 141.217,02 евра, односно према средњем курсу
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НБС на дан 31.12.2020. године (117,5802 динара за 1 евро) 16.604 хиљада динара
динара.
3. Дугорочни кредит код Комерцијалне банке којим су рефинансиране
обвезнице Аутономне покрајине Војводине од Треће до Шесте емисије
Кредитна средства су повучена, кроз четири транше, у првој половини 2017. године у
укупном износу од 2.124.889 хиљада динара (с валутном клаузулом), што је на дан
повлачења сваке појединачне транше, према средњем курсу НБС, износило
17.209.798,50 евра, а с уговореном каматном стопом од 1,64% годишње на рок од шест
година у који је урачунат грејс период од годину дана са полугодишњом исплатом рата
за сваку појединачну траншу.
Стање дуга по основу дугорочног кредита код Комерцијалне банке ад Београд, на дан
31.12.2020. године износи укупно 8.819.116,59 евра, што по средњем курсу НБС износи
1.036.954 хиљаде динара од чега: по основу главнице 8.604.899,25 евра, односно према
средњем курсу НБС на дан 31.12.2020. године (117,5802 динара за 1 евро) 1.011.766
хиљада динара и по основу пројектоване камате 214.217,34 евра, односно према
средњем курсу НБС на дан 31.12.2020. године (117,5802 динара за 1 евро) 25.188
хиљада динара.
4. Дугорочни кредит код „Banca Intesa“ ad Beograd за финансирање
капиталних
инвестиционих
расхода
за
потребе
унапређивања
инфраструктурних капацитета институција чији је оснивач Аутономна
покрајина Војводина, и то у области система здравствене заштите – за
набавку медицинске и немедицинске опреме и у области система
управљања водама – за изградњу и капитално одржавање водопривредних
објеката
Уговор о кредиту са „Banca Intesa“ ad Beograd је закључен 6.7.2018. године и повучено
је укупно 15 транши, у укупном износу од 1.581.258 хиљада динара (с валутном
клаузулом), односно према средњем курсу НБС на дане повлачења сваке појединачне
транше укупно 13.386.745,00 еура, а с уговореном каматном стопом од 1,26% годишње
на рок од шест година у који је урачунат грејс период од годину дана са
полугодишњом исплатом рата за сваку појединачну траншу.
Стање дуга по основу дугорочног кредита код „Banca Intesa“ ad Beograd, на дан
31.12.2020. године износи укупно 11.597.611,94 евра, што по средњем курсу НБС
износи 1.363.650 хиљада динара од чега: по основу главнице 11.258.146,85 евра,
односно према средњем курсу НБС на дан 31.12.2020. године (117,5802 динара за 1
евро) 1.323.735 хиљада динара и по основу пројектоване камате 339.465,09 евра,
односно према средњем курсу НБС на дан 31.12.2020. године (117,5802 динара за 1
евро) 39.914 хиљада динара.
5. Дугорочни кредит код „Војвођанске банке“ ад Нови Сад за финансирање
капиталних
инвестиционих
расхода
за
потребе
унапређивања
инфраструктурних капацитета институција чији је оснивач Аутономна
покрајина Војводина, и то у области система здравствене заштите – за
набавку медицинске и немедицинске опреме
Уговор о кредиту са банком „Војвођанска банка“ ад Нови Сад закључен је 17.7.2019.
године у максималном износу до 1.000.000 хиљада динара, у противвредности еур по
средњем курсу НБС на дан пуштања средстава кредита у течај, а са роком
расположивости повлачења кредитних средстава до годину дана од дана закључења
уговора. Уговорена каматна стопа је 1,65% годишње на рок од шест година, у који је
урачунат грејс период од годину дана, са полугодишњом исплатом рата, за сваку
појединачну траншу кредита.
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Кредит је повучен у целокупном износу закључно са 9. траншом, односно повучено је
укупно 1.000.000 хиљада динара (с валутном клаузулом), односно према средњем
курсу НБС на дане повлачења сваке појединачне транше укупно 8.498.983,49 еура.
Стање дуга по основу дугорочног кредита код банке „Војвођанска банка“ ад Нови Сад,
закљученог 17.7.2019. године, на дан 31.12.2020. године износи 8.899.742,05 еура, што
по средњем курсу НБС износи 1.046.433 хиљада динара, од чега: по основу главнице
8.498.983,49 евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.12.2020. (117,5802
динара за 1 евро) 999.312 хиљада динара и по основу пројектоване камате 400.758,56
евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.12.2020. (117,5802 динара за 1 евро)
47.121 хиљада динара.
6. Дугорочни кредит код „Војвођанске банке“ ад Нови Сад за финансирање
капиталних инвестиционих расхода Аутономне покрајине Војводине и то у
области система здравствене заштите – обезбеђење средстава за изградњу
објекта Каменица 3 са ПЕТ центром и за обезбеђењe средстава за
финансирање увођења система аутоматизоване одбране од града на
подручју Радарског центра „Фрушка гора”
Уговор о кредиту са банком „Војвођанска банка“ ад Нови Сад је закључен 30.4.2020.
године у максималном износу до 2.400.000 хиљада динара у противвредности еур по
средњем курсу НБС на дан пуштања средстава кредита у течај, а са роком
расположивости повлачења кредитних средстава до годину дана од дана закључења
уговора. Уговорена каматна стопа је 1,79% годишње на рок од шест година, у који је
урачунат грејс период од годину дана, са полугодишњом исплатом рата, за сваку
појединачну траншу кредита.
До 31.12.2020. године повучено је укупно девет транши кредита у укупном износу
594.698 хиљада динара (с валутном клаузулом), односно према средњем курсу НБС на
дане повлачења сваке појединачне транше укупно 5.057.595,03 еура.
Стање дуга по основу дугорочног кредита код банке „Војвођанска банка“ ад Нови Сад,
закљученог 30.4.2020. године, на дан 31.12.2020. године износи укупно 5.380.060,60
еура, што по средњем курсу НБС износи 632.589 хиљада динара, од чега: по основу
главнице 5.057.595,04 евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.12.2020.
(117,5802 динара за 1 евро) 594.673 хиљада динара и по основу пројектоване камате
322.465,56 евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.12.2020. (117,5802
динара за 1 евро) 37.916 хиљада динара.
2.2.6.3. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за
период 1.1.2020. до 31.12.2020. године
Текућа буџетска резерва
На основу члана 69. Закона о буџетском систему, у оквиру буџета део планираних
прихода, не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве и
користи се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за
које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Текућа буџетска
резерва се опредељује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за буџетску годину. Средства текуће буџетске резерве се
распоређују на директне кориснике буџетских средстава за одређену намену у току
фискалне године.
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину о
употреби средстава буџетске резерве је одлучивала Покрајинска влада на предлог
Покрајинског секретаријата за финансије. Иницијативу за употребу средстава буџетске
резерве Покрајинском секретаријату за финансије подносио је председник Покрајинске
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владе, осим у случајевима када је употреба буџетске резерве била предвиђена
посебним актом Скупштине АП Војводине или Покрајинске владе.
У 2020. години одобрена су средства текуће буџетске резерве на директне буџетске
кориснике у износу од 1.563.239 хиљада динара, а извршени су расходи у износу од
1.518.926 хиљада динара. Неутрошена средства одобрена решењима Покрајинске владе
на дан 31.12.2020. године износила су 44.313 хиљада динара.
Стална буџетска резерва
Стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа
Републике, односно локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као
што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске
и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно због
других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују
штету већих размера. У сталну буџетску резерву се у складу са законом опредељује
највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за
буџетску годину. Решења о употреби сталне буџетске резерве доноси Влада АП
Војводине на предлог Покрајинског секретаријата за финансије, а Извештај о
коришћењу Сталне буџетске резерве се доставља Скупштини уз завршни рачун буџета.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020.
годину, укупно планирана средства сталне буџетске резерве за 2020. годину износила
су 30.000 хиљада динара. У 2020. години одобрена су средства сталне буџетске резерве
на директне буџетске кориснике, за спречавање ширења епидемије заразне болести
COVID-19, a у износу од 19.605 хиљада динара, а извршени су расходи у износ у од
18.702 хиљаде динара. Укупно нераспоређена средства на дан 31.12.2020. године
износе 10.395 хиљада динара.
2.2.6.4. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од
1.1.2020. до 31.12.2020. године
Законом о јавном дугу78 у члану 34. став 3. дефинисано је да локалне власти не
могу давати гаранције правним лицима чији су оснивач, нити било ком другом
правном лицу.
У складу са наведеном законском одредбом, на терет буџета Аутономне
покрајине Војводине нису издаване гаранције правним лицима чији је Аутономна
покрајина Војводина оснивач, нити било ком другом правном лицу.
На терет буџета Аутономне покрајине Војводине током 2020. године издата су
средства обезбеђења уредног измиривања обавеза по основу кредита код пословних
банака. Поред тога на дан 31.12.2020. године, евидентирано је менично писмо овлашћење у вези повраћаја средстава одобрених по Уговору евидентираним у
Министарству трговине, туризма и телекомуникација.
Укупан износ издатих средстава обезбеђења уредног измирења обавеза на дан
31.12.2020. године износи 8.955.274 хиљаде динара.
1) На основу члана 6. Уговора о дугорочном кредиту бр. 231348001 од 7.
децембра 2016. године, закљученог са Банком Поштанском штедионицом а.д. Београд,
на терет рачуна извршења буџета Аутономне покрајине Војводине, издато је 12 бланко
сопствених меница као средство обезбеђења уредног измиривања обавеза по основу
кредита у износу од 1.700.000 хиљада динара, Менице су евидентиране у Регистру
меница и овлашћења код Народне банке Србије. Кредит у износу од 1.650.943.577,25
динара, с применом валутне клаузуле, европротиввредности применом средњег курса
на дан повлачења 13.382.527,85 евра, уговорен је на период од пет година у који је
78
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урачунат грејс период од годину дана, по каматној стопи од 2,9% на годишњем нивоу.
Стање недоспелог дуга по основу Дугорочног наменског кредита код банке Поштанске
штедионице, којим је отплаћена обавеза по основу Друге емисије обвезница, применом
средњег курса Народне банке Србије на дан 31.12.2020. године износи 452.023 хиљаде
динара.
2) На основу члана 7. Уговора о дугорочном кредиту бр. 00-410-0206837.9. од
31. јануара 2017. године, закљученог са Комерцијалном банком А.Д. Београд, на терет
рачуна извршења буџета Аутономне покрајине Војводине, издато је 12 меница бланко
сопствених као средство обезбеђења уредног измиривања обавеза по основу кредита,
али не више од 2.237.274 хиљаде динара. Менице су евидентиране у Регистру меница и
овлашћења код Народне банке Србије. Овим кредитом су рефинансиране обавезе по
основу треће до шесте емисије обвезница АП Војводине у износу од 2.124.889 хиљада
динара, с применом валутне клаузуле, европротиввредности применом средњег курса
на дан повлачења 17.209.798,50 евра. Уговорен је на период од 72 месеца од дана
пуштања сваке појединачне транше кредита у течај, укључујући грејс период годину
дана, по каматној стопи од 1,64% на годишњем нивоу. Стање недоспелог дуга по
основу Дугорочног наменског кредита код Комерцијалне банке а.д. Београд, применом
средњег курса Народне банке Србије на дан 31. децембра 2020. године износи
1.011.766 хиљада динара.
3) На основу члана 7. Уговора о дугорочном кредиту бр. 58-420-1218097.6 од 6.
јула 2018. године, закљученог са BANCA INTESA AD BEOGRAD, у износу од
1.600.000 хиљада динара, на терет рачуна извршења буџета Аутономне покрајине
Војводине, издато је 12 меница као средство обезбеђења уредног измиривања обавеза
по основу кредита. Менице су евидентиране у Регистру меница и овлашћења код
Народне банке Србије. Банка је одобрила дугорочни динарски кредит са валутном
клаузулом за финансирање капиталних инвестиционих расхода Аутономне покрајине
Војводине, односно унапређивање инфраструктурних капацитета институција чији је
оснивач Аутонмна покрајина Војводина у области система здраствене заштите – за
набавку медицинске и немедицинске опреме и у области система управљања водама –
за изградњу и капитално одржавање водопривредних објеката. Кредит се одобрава са
роком враћања од 72 месеца од дана пуштања транше кредита у течај, укључујући и
грејс период, по каматној стопи од 1,26% на годишњем нивоу. Стање недоспелог дуга
по основу Дугорочног наменског кредита код BANCA INTESA А.Д. Београд,
применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31. децембра 2020. године
износи 1.323.735 хиљада динара.
4) На основу члана 3. Уговора број 401-00-112/1/2018-08 од 28.3.2018. године,
између Републике Србије, Министарства трговине, туризма и телекомуникација и
Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и Анекса I Уговора од 14.11.2018.
године, намењеног за Реализацију пројекта – „Изградња и промоција бициклистичке
стазе Нови Сад – Београд – фаза 1“ у износу од 18.000.000,00, на терет рачуна
извршења буџета Аутономне покрајине Војводине, издата је 1 бланко (соло) меница са
меничним овлашћењем (са клаузулом „на први позив) и „без протеста“ и менично
овлашћење, на име гаранције за повраћај средстава одобрених по Уговору. Меница су
евидентиране у Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије. Стање
средстава на име гаранција за повраћај средстава по основу наведеног Уговора на дан
износи на дан 31.12.2020. године 18.000 хиљада динара.
5) На основу члана 7. Уговора о дугорочном кредиту бр. 00-4210608582.4/KR2019/11868 од 10. јула 2019. године, закљученог са Војвођанском банком
а.д. Нови Сад у износу од 1.000.000 хиљада динара, на терет рачуна извршења буџета
178

Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад за 2020. годину

АП Војводине, издато је 12 меница као средство обезбеђења уредног измиривања
обавеза по основу кредита. Менице су евидентиране у Регистру меница и овлашћења
код Народне банке Србије. Банка је одобрила дугорочни динарски кредит са валутном
клаузулом за финансирање капиталних инвестиционих расхода АП Војводине, односно
унапређивање инфраструктурних капацитета институција чији је оснивач АП
Војводина у области система здраствене заштите – за набавку медицинске и
немедицинске опреме. Кредит се одобрава са роком враћања од 72 месеца од дана
пуштања сваке транше кредита у течај, укључујући и грејс период, по каматној стопи
од 1,65% на годишњем нивоу. У 2019. години је повучено укупно седам кредитних
транши (у укупном износу од 7.199.277,89 еура, што према средњем курсу НБС на дан
31.12.2019. године износило 846.577.365,42 динара ), док су у 2020. години повучене
две транше (у укупном износу од 1.299.755,60 еура, односно према средњем курсу НБС
на дан 31.12.2020. године 152.825.523,40 динара). Стање недоспелог дуга по основу
Дугорочног наменског кредита код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, применом
средњег курса Народне банке Србије на дан 31. децембра 2020. године износи 999.312
хиљада динара.
6) На основу члана 7. Уговора о дугорочном наменском кредиту - кредитна
партија бр. 00-429-0200124.1/0L2020/93 од 30.4. 2020. године, закљученог са
Војвођанском банком а.д. Нови Са ду износу од 2.400.000 хиљаде динара, на терет
рачуна извршења буџета Аутономне покрајине Војводине, издато је 12 меница као
средство обезбеђења уредног измиривања обавеза по основу кредита. Менице су
евидентиране у Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије. Банка је
одобрила дугорочни динарски кредит са валутном клаузулом за финансирање
капиталних инвестиционих расхода Аутономне покрајине Војводине и то: у области
система здраствене заштите – обезбеђење средстава за изградњу објекта Каменица 3 са
ПЕТ центром и за обезбеђење средстава за финансирање увођења система
аутоматизоване одбране од града на подручју Радарског центра „Фрушка гора“, у
максималном износу од 2.400.000 хиљада динара. Кредит се одобрава са роком
враћања од 72 месеца од датума пуштања сваке транше кредита у течај, укључујући и
грејс период, по каматној стопи у висини од фиксно од 1,79% на годишњем нивоу.
Стање недоспелог дуга по основу Дугорочног наменског кредита код Војвођанске
банке а.д. Нови Сад, применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31.
децембра 2020. године износи 594.673 хиљада динара.
2.3. Потенцијалне обавезе
У складу са међународним рачуноводственим стандардима, потенцијалне обавезе
представљају могуће обавезе које настају по основу прошлих догађаја и чије ће
постојање бити потврђено само настанком или не настанком једног или више
неизвесних будућих догађаја, који нису у потпуности под контролом субјекта ревизије,
или су то садашње обавезе које настају по основу прошлих догађаја али нису признате,
јер није вероватно да ће бити захтеван одлив средстава за измирење обавеза или износ
обавеза не може да буде довољно поуздано процењен.
У вези са утврђивањем потенцијалних обавеза коришћени су ревизорски поступци
који су се састојали у интервјуисању руководства и анализи судских спорова који су у току.
Анализа судских поступака који могу резултирати потенцијалним обавезама за Аутономну
покрајину Војводину (у даљем тексту: АП Војводине) и индиректне кориснике њеног
буџета вршена је на основу података достављаних од стране одговорних лица АП
Војводине.
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Одлуком о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине79 уређује се
положај, надлежност, уређење и организација Правобранилаштва Аутономне
покрајине Војводине, (у даљем тексту: Покрајинско правобранилаштво), као и друга
питања од значаја за рад Покрајинског правобранилаштва.
У наредној табели дат је преглед судских поступака у којима се АП Војводина
појављује као странка у поступку и који могу резултирати потенцијалним обавезама на
начин како су дефинисане међународним рачуноводственим стандардима. Преглед
судских поступака дат је по врстама и то: у парничним поступцима у својству туженог
или тужиоца; у ванпарничним поступцима у својству предлагача или противника
предлагача; у извршним поступцима у својству извршног повериоца или извршног
дужника и у стечајним поступцима. Подаци су приказани са стањем на дан 30.03.2021.
године.
У наредној табели дат је преглед судских поступака у којима се АП Војводине
појављује као странка у поступку и који могу резултирати потенцијалним обавезама на
начин како су дефинисане међународним рачуноводственим стандардима. Преглед
судских поступака дат је по врстама и то: у парничним поступцима у својству туженог
или тужиоца; у ванпарничним поступцима у својству предлагача или противника
предлагача; у извршним поступцима у својству извршног повериоца или извршног
дужника и у стечајним поступцима. Подаци су приказани са стањем на дан 31.12.2020.
године.
Табела бр.52: Преглед судских поступака
Опис

Парнични поступци

АП
Војводинатужена
1

2

у хиљадама динара
Ванпарнични поступци

АП
Војводинатужилац
3

АП
Војводинапротивник
предлога
4

АП
Војводинапредлагач
5

Вредност

737.509

888.240

-

-

Број
поступака

85

205

3

2

Извршни поступци

АП
ВојводинаИзвршни
поверилац
6
1.482.031
834

АП
Војводинастечајни
поверилац

АП
ВојводинаИзвршни
дужник
7

8

12.248

2.482.844

2

76

Парнични поступци – АП Војводина као тужени: АП Војводина води 85 парничних
поступака као тужена страна, са опредељеном вредности спора 737.509 хиљада динара.
На основу презентованих података, парнични поступци у којима се појављује у својству
туженог могу се груписати према предмету спора у својинско - правне спорове и
облигационо - правне спорове. Разликовање спорова по правној природи предмета
спорова важно је из разлога што се исход спорова који су својинског карактера
непосредно не одражава на буџет, док се исход спорова који су облигационог карактера
(неосновано обогаћење, исплата дуга или накнада штете) може као потенцијална
обавеза одразити на буџет и новчана средства АП Војводине у будућности.
Парнични поступци – АП Војводина као тужени: АП Војводина води један парнични
спор ради откупа акција у износу од 339.629 хиљада динара, 29 спорова ради накнаде
штете по разним основама у износу од 181.337 хиљада динара, четири спора ради
исплате по уговору у износу од 77.731 хиљаду динара, два случаја ради стицања без
основа у износу од 42.659 хиљада динара, један спор ради исплате ауторске накнаде у
износу од 14.520 хиљада динара шест спорова ради исплате у радним споровима у
износу од 3.880 хиљада динара.
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Парнични поступци – АП Војводина као тужилац: АП Војводина води 205 парничних
поступака у којима је тужилац, са опредељеном вредности спорова 888.240 хиљада
динара. На основу презентованих података спорови у којима се појављује у својству
тужиоца јесу спорови који за предмет имају отказ уговора, исељење, брисање укњижбе,
дуговање и стицање без основа.
Ванпарнични поступци - АП Војводина као противник предлагача: Према
презентованој информацији, АП Војводина у ревидираном периоду води три
ванпарнична поступка у својству противника предлагача, који у претежном делу за
предмет имају одређивање накнаде за експроприсану непокретност.
Ванпарнични поступци – АП Војводина као предлагач: Према презентованим
информацијама, АП Војводина покренула је два ванпарнична поступака.
Извршни поступци - АП Војводина као извршни поверилац: Према презентованим
информацијама, АП Војводина је у својству извршног повериоца покренула 834
поступка, са опредељеном вредности спорова 1.482.031 хиљада динара.
Извршни поступци - АП Војводина као извршни дужник: Према презентованим
информацијама, АП Војводина у својству извршног дужника учествује у два поступка са
опредељеном вредности спорова 12.248 хиљада динара..
Стечајни поступци - АП Војводина као стечајни поверилац, према презентованим
информацијама учествује у 76 поступка, са опредељеном вредности спорова 2.482.844
хиљада динара.
Препоручујемо одговорним лицима АП Војводине да посвете дужну пажњу судским
споровима у којима је тужена страна, који због висине износа могу угрозити обављање
законом утврђених надлежности АП Војводине и њених органа и организација.
3. Друга питања у поступку ревизије
Иако циљ ове ревизије није био давање мишљења о усклађености пословања,
вршењем ревизије финансијских извештаја утврдили смо следеће:
1) У Финансијском плану Покрајинског завода за заштиту споменика културе
Петроварадин за 2020. годину број: 01-1/12-2020 од 7. фебруара 2020. године, на који је
Покрајинска влада дала сагласност 127 број: 402-48/2020 од 4. марта 2020. године,
издаци за опрему за саобраћај ( аналитички конто 512100) нису планирани, а извршени
су у износу од 2.760 хиљада динара, издаци за административну опрему су планирани
у износу од 1.000 хиљада динара, а извршени су у износу од 2.183 хиљаде динара,
издаци за опрему за образовање, културу и спорт су планирани у износу од 8.400
хиљада динара, а извршени су у износу од 15.276 хиљаде динара. Покрајински завод
за заштиту споменика културе, је извршио издатке за набавку машина и опреме више
за 15.276 хиљада динара, од финансијским планом, одобрених средстава. Средства у
износу од 15.276 хиљада динра су обезбеђена из осталих извора, с тим што за исти
износ, није од Покрајинског секретаријата за финансије, тражена сагласност за
повећање апропријације. На тај начин, Покрајински завод за заштиту споменика
културе је поступо супротно члану 61. став 8. Закона о буџетском систему80, којим је
прописано да корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији
износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу
управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће
апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из
извора 01.
80
„ Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 -др.закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20;
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Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад за 2020. годину

2) У Финансијском плану Покрајинског завода за заштиту споменика културе
Петроварадин за 2020. годину број: 01-1/12-2020 од 7. фебруара 2020. године, на који је
Покрајинска влада дала сагласност 127 број: 402-48/2020 од 4. марта 2020. године,
расходи за текуће поправке и одржавање зграда и објеката ( аналитички конто 425100)
су планирани у износу од 13.500 хиљада динара, а извршени су у износу од 15.029
хиљада динара, расходи за текуће поправке и одржавање опреме (аналитички конто
425200) су планирани у износу од 1.500 хиљада динара, а извршени су у износу од
2.108 хиљада динара. Покрајински завод за заштиту споменика културе, је извршио
расходе текућих поправки и одржавања више за 2.137 хиљада динара, од финансијским
планом одобрених средстава. Средства у износу од 2.137 хиљада динра су обезбеђена
из осталих извора, с тим што за исти износ, није од Покрајинског секретаријата за
финансије, тражена сагласност за повећање апропријације. На тај начин, Покрајински
завод за заштиту споменика културе је поступо супротно члану 61. став 8. Закона о
буџетском систему.
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