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Извјештај Главног ревизора

Извршили смо ревизију биланса стања, биланса успјеха и биланса новчаних токова
Министарства унутрашњих послова са 31.12.2001. године. За наведене финансијске
извјештаје одговоран је Министар, а наша одговорност је да изразимо мишљење о
финансијским извјештајима на основу извршене ревизије.
Ревизију смо извршили у складу са INTOSAI ревизијским стандардима Координационог
одбора институција за ревизију БиХ и Стандардима ревизије РС. Ови стандарди
налажу нам да ревизију планирамо и извршавамо на начин који омогућава да се у
разумној мјери увјеримо да финансијски извјештаји не садрже материјално значајне
погрешне исказе. Ревизија укључује испитивање доказа на основу провјере узорака
који поткрепљују износе објелодањене у финансијским извјештајима. Ревизија, такође,
укључује ревизију финансијских трансакција, укључујући процјену усклађености са
законима и прописима, као и документованост финансијских трансакција. Сматрамо да
ревизију коју смо извршили, обезбеђује разумну основу за изражавање мишљења.
У билансу стања је приказана набавна вриједност сталних средстава 59.953.410,00 КМ
и извори средстава 1.460.531,00 КМ, што указује да исти нису правилно књижени и
приказани.
У билансу успјеха неправилно су приказани приходи и расходи, тј. приходи су
приказани мање за 3.201.784,80 КМ, а расходи за 7.196.334,43 КМ.
Биланс новчаних токова није сачињен у складу са РС бр. 7, односно, новчани приливи
и одливи се повећавају за дознаке и исплате које се односе на 2000. годину, а
умањују за обавезе за неисплаћене плате за 2001. годину.
Према нашем мишљењу, због свега горе наведеног, финансијски извјештај не
приказују реално и објективно финансијско стање Министарства унутрашњих послова
на дан 31.12.2001. године, резултате пословања и новчане токове за 2001. годину и
нису сачињени у складу са рачуноводственим стандардима РС и Правилником о
финансијском извјештавању и годишњем обрачуну буџета у РС.

Бања Лука,19.07.2002. године

ГЛАВНИ РЕВИЗОР
Бошко Чеко
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Увод

Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту "МУП") је
организовано у складу са одредбама Закона о унутрашњим пословима (“Сл.
гласник РС” број 16/95, 21/98 и 18/99), Закона о Влади Републике Српске (“Сл.
гласник РС”, број 15/92, 3/97 и 3/98), и Закона о министарствима (“Сл. гласник РС”,
број 3/97,10/98, 18/99 и 15/00). Функционисање и рад МУП заснива се на примјени
Закона о унутрашњим пословима (“Сл. гласник РС” број 16/95, 21/98 и 18/99), те
одредбама следећих закона:
- Закон о буџету,
- Закон о извршењу буџета,
- Закон о рачуноводству,
- Закон о финансијском пословању,
- Закон о облигационим односима,
- Општи колективни уговор,
- Посебни колективни уговор запослених у области унутрашњих послова
- Други подзаконски акти (Уредбе, Одлуке и Правилници)

МУП је у 2001. години своје пословање обављало преко подрачуна број 567-16282000520-91 отвореног код Цептер банке, 564-100-80000293-40 отвореног код ВБ
банке, 55200059472 отвореног код Кристал банке и девизног рачуна 567-162-9900042081 отвореног код Цептер банке.
МУП је одговорно за податке исказане у рачуноводству и финансијском извјештају.
Буџетска контрола Министарства финансија одговорна је за контролу података
исказаних у рачуноводству и финансијском извјештају, а наша одговорност је да
изразимо мишљење о подацима исказаним у финансијском извјештају.
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Предмет, циљ и обим ревизије

Ревизију смо планирали и извршили у складу са чланом 12. до 14.
Закона о ревизији јавног сектора РС (“Сл. гласник РС” број 18/99), ИНТОСАИ
ревизијским стандардима Координационог одбора институција за ревизију БиХ (“Сл.
гласник РС” бр. 20/01) и Стандардима ревизије РС. Ови стандарди нам налажу да
планирамо и извршимо ревизију на начин који нам омогућава да се у разумној мјери
увјеримо да финансијски извјештаји, који су предмет ревизије не садрже материјално
значајне грешке.
Предмет ревизије је ревизија финансијског извјештаја о извршењу буџета МУП за
2001. годину (буџетски раздио бр. 7).
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Циљ ревизије је да утврди да ли су финансијски извјештаји састављени и
објелодањени у складу са постојећом законском регулативом, рачуноводственим
стандардима и рачуноводственим начелима, тј. да ли финансијски извјештаји у
материјално значајном смислу реално и истинито приказују финансијско и имовинско
стање МУП, резултате пословања и новчане токове у обрачунском периоду.
Обим ревизије обухвата процјену организације и функционисања финансијско
рачуноводственог система и система интерне контроле, утврђивање остварених
прихода и извршених расхода, утврђивање усклађености обављених финансијсих
трансакција, као и документованост истих, те стања средстава, извора средстава,
потраживања и обавеза на дан 31.12.2001. године. Због великог броја трансакција,
ревизија је вршила испитивања на бази изабраних узорка.
Ревизија је обављена уз примјену адекватне ревизионе методологије у времену од
29.05.2002. године до 25.06.2002.године.
МУП је у законском року доставио примједбе на ревизорски извјештај. Примједбе је
размотрио Главни ревизор, те документоване примједбе уважио тако да су исте
обухваћене у овом извјештају. Друге примједбе Главни ревизор није прихватио из
разлога што су неосноване.

3
3.1.

НАЛАЗИ
Функционисање рачуноводства и интерне контроле

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у МУП утврђена је организациона структура МУП, надлежност, опис послова и
радних задатака непосредних извршилаца и број непосредних извршилаца. Одлуком
Владе РС број 02/1-020-2180/1 о давању сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста, МУП организовано је као јединствен
орган који у области јавне безбједности дјелује на подручју цијеле РС. Послове из
дјелокруга свога рада МУП обавља у оквиру организационих јединица у Сједишту и
Центрима јавне безбједности. Овим Правилником досадашњи Сектор за материјалнофинансијске послове прераста у Управу за материјално финансијске и имовинске
послове са двије унутрашње организационе јединице (Одјељење за материјалне
послове и Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове). Треба напоменути да
су ове организационе промјене ступиле на снагу 01.11.2001. године, те да је у Управи
систематизовано 69 радних мјеста од чега је попуњено само 42 радна мјеста што чини
60,9% систематизованих радних мјеста.
Чланом 32. став 1. тачка 74. ранијег Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији МУП број К/Б-01-625 који је био на снази до новембра 2001. године,
као и Правилником који је у примјени од 01.11.2001. године, прописано је да функције
интерне контроле у смислу контроле исправности и законитости у располагању и

2

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

трошење буџетских средстава врши Одјељење за надзор и контролу материјално
финансијског пословања. Ово одјељење има запослено два инспектора за интерну
контролу која су у току 2001. године вршила контролу материјално финансијског
пословања у ЦЈБ Бања Лука и Добој. Интерна контрола је утврдила такође да постоје
недостаци у вођењу сталних средстава, залиха материјала и образаца. Контролори су
мишљења да у ЦЈБ Бања Лука мора постојати контрола благајне.
Буџетска инспекција Министарства финансија такође је у току 2001. године вршила
контролу материјално финансијског пословања ЦЈБ Бања Лука и Бијељина. На основу
Записника број 04-4858/10 и 11-03/2/165/01, буџетска инспекција је утврдила да се МУП
не придржава најниже цијене рада, те да властите приходе не уплаћује у корист Буџета
РС.
Ревизијом је утврђено да у МУП успостављене политике интерне контроле које
регулишу правила, процедуре и поступке контроле, односно надлежности,
овлаштења и одговорности непосредних извршилаца у располагању, трошењу и
контроли трошења буџетских средстава нису функционисале у потпуности, што
показују налази, закључци и препоруке.
Попис сталних средстава, потраживања, обавеза и новчаних средстава, који је
обавезан према одредбама Закона о рачуноводству и Правилника о начину и роковима
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем спроведен је у
року. Пописне комисије формиране одлукама Начелника организационих јединица
извршиле су попис стварног стања средстава. Према томе усклађивање стварног
стања са књиговодственим стањем, спроведено је дјелимично, из разлога што
МУП није располагао са књиговодственим стањем сталних средстава из ранијих
година ( само у ЦЈБ Бања Лука), а што је потврђено у Извјештају централне
пописне комисије број 06/1-138/02 од 20.02.2002. године.
МУП је у току 2001. године извршио улагања у опрему у износу 2.119.301 КМ и то:
- опрема
- реконструкција зграда
- намјештај
- компјутерска опрема
- опрема за пренос података
- остале канцелариске машине
- моторна возила
- електронска опрема
- фотографска опрема
- уграђена опрема
- полицијска опрема
- реконструкција зграда
остала улагања у опрему

474.890,05 КМ
15.000,00 КМ
111.542,97 КМ
302.653,30 КМ
136.145,39 КМ
56.821,80 КМ
165.934,00 КМ
106.049,93 КМ
35.041,90 КМ
37.780,33 КМ
524.659,00 КМ
143.159,50 КМ
9.623,00 КМ
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Приликом набавке испоштована је процедура прописана Законом о поступку набавке
робе, услуга и уступању радова (“Сл. Гласник РС” број 20/01).
Министарство унутрашњих послова је у складу са одредбама Закона о рачуноводству,
Закона о Буџету и Правилника о финансијском извјештавању и годишњем обрачуну
буџета у обавези да сачини финансијски извјештај за 2001. годину у форми годишњег
(завршног) обрачуна, те да га до 28.02.02. године достави Министарсву финансија
ради израде Извјештаја о извршењу буџета за 2002. годину.
Ревизијом је утврђено да је МУП на основу података из рачуноводства сачинило и
доставило Министарству финансија финансијски извјештај у форми годишњег
обрачуна.
Ревизијом је утврђено да су препоруке из претходног ревизијског извјештаја имале
позитиван утицаја на организовање рачуноводства МУП и израде финансијских
извјештаја за 2001.годину.

3.2

Биланс стања

Ревизијом финансијских извјештаја МУП-а за 2001. год. утврђено је
да позиције биланса стања не приказују у потпуности реално и објективно стање
средстава, извора средстава, потраживања и обавеза. МУП је у билансу стања
(прилог 1.) исказао уравнотежену вриједност активе и пасиве у износу од
64.409.274,00,00 КМ.
Новчана средства приказана у износу од 47.154,97 КМ односе се на благајну бонова за
гориво у износу од 25.589,24 КМ, те стање средстава на рачуну Кристал банке од
21.565,73 КМ, која због неликвидности банке нису пренесена на рачун Буџета са
31.12.01. године.
Дати аванси одражавају стање аванса у износу од 826.652,20 КМ. Најзначајнија ставка
аванса односи се на аванс дат Енергопетролу у износу од 727.659,10 КМ, а који датира
из 2000. године.
Финансијски и обрачунски односи са буџетом одражавају стање потраживања по
основу пражњења жиро-рачуна са 31.12.2001. године.
Залихе материјала и ситног инвентара одражавају стање залиха текућег периода као
и залихе утврђене процјеном Централне пописне комисије МУП-а, које су дониране
претходних година.
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Вриједност сталних средстава је исказана у износу од 59.953.410,00 КМ и неотписана
вриједност сталних средстава у истом износу, што указује да није вршен обрачун
исправка вриједности средстава.
У оквиру сталних средстава исказани су аванси за опрему у припреми од 546.194,18
КМ, а који се односи на набавку опреме по уговору број:055-6/2001.
Исказана вриједност сталних средстава у билансу стања Министарств није процјењена
у складу са Рачуноводственим стандардом РС број 16, параграф 2. тачка 1 и параграф
7. тачка 28 и 29.
Према изјавама руководства и наводима пописне комисије у извјештају о извршеном
попису, извршена је дјелимична процјена сталних средстава и укњижавање ефеката те
процјене. Необухватање свих сталних средстава приликом процјене вриједности није у
складу са Рачуноводственим стандардом 16. Ревизији није документован Елаборат о
извршеној процјени имовине Министарства, те није било могуће утврдити колика је
вриједност имовине Министарства била прије процијене на основу чега су извршена
књижења крајњих процјењених позиција појединих група сталних средстава. Утврђена
одступања књиговодствене и фер надокнадиве вриједности нису евидентирана.
Исказана укупна вриједност сталних средстава у билансу стања се разликује од
утврђене вриједности у пописним листама за 873.993 КМ.
У билансу стања је исказана вриједност сталних средстава којом МУП-а,
располаже у износу од 59.953.410, КМ, а извори средстава 1.460.531 КМ. Ово
указује да исти нису правилно приказани и рачуноводствено евидентирана и не
приказују изворе средстава.
Обавезе према добављачима на дан 31.12.2001. године не одражавају стварно стање
обавеза, и више су исказане у износу од 126.565,95 КМ.
Краткорочне текуће обавезе према запосленим више су исказане за 345.343,00 КМ а
одражавају стање обавеза по основу плата 6, 7, 11 и 12/01, те обавеза за доприносе
за јануар 2000. год и пореза по основу средстава солидарности.
Наведене неправилности МУП је отклонио почетком 2002. године налогом 6 и 7, које је
презентовао на увид у току ревизије.
Ревизијом су утврђене обавезе које се односе на 2001.годину:
- обавезе по основу бруто плата
- обавезе за материјалне расходе
Укупне обавезе
- обавезе из 2000. године (доп. 1/00 и сред. сол.)

13.212.375,40 КМ
2.010.457,73 КМ
15.222.833,13 КМ
1.127.284,08 КМ

Нераспоређени вишак прихода и расхода одражава стање промјена које му не
припадају по Правилнику о садржини појединих рачуна у контном оквиру за
кориснике буџета. (Погрешно књижење вриједности сталних средстава утврђених
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процјеном умјесто извора средстава као и друга неправилна књижења на дуговној
страни која чине расходе текућег периода).

3.3

Биланс успјеха

Приходи
МУП је приказао у књиговодству и финансијском извјештају сљедеће приходе:
- дотације за плате
- дотације за матер. трош.
- дотације за инвестиције
Укупно дознаке из буџета
власити приходи
УКУПНИ ПРИХОДИ

48.787.549,55 КМ
11.863.189,83 КМ
771.710,52 КМ
58.220.665,10 КМ
10.463.572,00 КМ
71.886.021,80 КМ

Ревизијом је утврђено да је МУП имао пренесени вишак прихода из 2000. године по
основу аванса датог Енергопетролу:
- пренесени вишак приход из 2000. год.
2.094.412,68 КМ
Као накнадни догађај утврђени су следеће исправке:
- приходе за матер. расходе директно плаћене са буџета
106.358,00 КМ
- поврат неут. бензин бонова из 2000. год.
31.122,22 КМ
- исправка по ж-р Кристал банке
8.714,70 КМ
- приходи по основу више дозначених средстава за10-12/00
96.660,33 КМ
- приходи по основу више књиж. обавеза из 2000. године
666.171,00 КМ
Укупно
3.100.098,63 КМ
- обавезе по основу доп. из 2000. год. (1/00 и средс. сол.)
Укупно пренесени вишак прихода

1.127.284,08 КМ
1.972.814,55 КМ

Властити приходи МУП у 2001. години остварени су у износу од 10.463.572,00 КМ. МУП
је властите приходе задржавао на рачуну МУП и користио за материјалне расходе, те
исти није уплаћивао у корист рачуна Буџета. Задржавање властитих прихода у 2001.
години настављено је сходно Закључку Владе број 02/1-020-1094/00 који је важио за
2000. годину. Дописом број 03/2-548/01 од 16.05.2001. године, те 03/2-1102/01 од
15.10.2001. године, тражена је сагласност од Министарства финансија за даље
задржавање властитих прихода, али иста није писмено потврђена. Властите приходе у
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износу од 10.447.548,89 КМ МУП је пријавио Министарству финансија. Властити
приходи имају тенденцију пада, што Управа оправдава смањењем накнаде за путне
исправе, која је регулисана Правилником о цијени путних исправа (“Сл. гласник БиХ”
број 6/01), те прихода по основу продатих образаца.
Ревизија је утврдила да излазне фактуре за извршене услуге у износу од 192.475,85
КМ, по основу обезбеђења, а које нису наплаћене до 31.12.2001.године, су искњижене
на основу Одлуке о отпису потраживања број 06-5/02.
Буџетом за 2001. годину предвиђена средства за финансирање МУП су 92.382.500 КМ,
док су остварени расходи 89.081.669,58 КМ што чини 96,43% у односу на планирано.
Извршење буџета за 2001. годину:

позиција у буџету

плате
матер. расходи
сред. за инвес. и опр.
укупно
покр. из вишка прих.
оств. вишак расхода

буџет

извршење

испл. до 31.12.

у обавезама

61.830.100,00

61.999.924,95

48.787.549,55

13.212.375,40

24.449.000,00

24.962.443,63

22.326.761,83

2.635.681,80

6.103.400,00

2.119.301,00

771.710,52

1.347.590,48

92.382.500,00

89.081.669,58

71.886.021,90

17.195.647,68
1.972.814,55
15.222.833,13

Расходи

Министарство унутрашњих послова је исказало расходе у билансу
успјеха (прилог 2) износу од 81.885.335,00 КМ.
Ревизија је утврдила остварене расходе:
- бруто плате
- материјалне расходе
- капитална улагања
Укупни расходи

61.999.924,80 КМ
24.962.443,63 КМ
2.119.301,00 КМ
89.081.669,58 КМ

Ревизијом је утврђено да на основу извршеног увида у налоге за књижење МУП је
дупло књижио трошкове по основу бруто плата од 345.343,00 КМ, те трошкове
материјала и услуга у износу од 126.565,00 КМ. Такође је утврђено да су због
погрешних књижења преко конта 39 мање исказани расходи на класи 6 у износу од
1.685.593,37 КМ. Ревизијом је утврђено да је по основу доприноса за ПИО и здравство
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за 6 и 7 мјесец 2001. године МУП мање исказао расходе по основу бруто плата у
износу од 3.201.784,80 КМ.
МУП је преко конта 29 погрешно књижио расходе у износу 179.540,13 КМ, а који нису
били укалкулисани у обавезама за 2000. годину.
МУП је погрешно књижио трошкове текућег периода у износу од 2.601.324,13 КМ, преко
конта 39 - нераспоређени вишак прихода и расхода, тако да је за тај износ мање
исказао трошкове за период 01.01-31.12.2001. године.
Ревизијом је утврђена да МУП по рачуну број 1462/11 од 06.11.2001. године извршило
набавку пилића за запослене у износу од 472.802,00 КМ. Обзиром да оваква давања
имају карактер личних примања, односно према изјавама Управе исплату топлог
оброка, ревизијом је утврђено да су дати трошкови књижени на трошкове хране и
прехрамбеног материјала умјесто на накнаде за топли оброк.
Обрачун и исплату плата и накнада МУП је вршио по најнижој цијени рада од 80 КМ
што је у супротности са Одлуком Владе о најнижој цијени рада за кориснике буџета
(“Сл. гласник РС”, број 35/00).
На основу изјаве Управе која се позива на члан 53 Закона о унутрашњим пословима
МУП има право на увећање плате. Ревизија је утврдила да у укупном износу у односу
на усвојени буџет МУП има прекорачење у износу од 169.824 КМ односно 0,27%.
У материјалним расходима посебну ставку чине трошкови по основу судскуг извршења
и вансудског поравнања. Ово напомињемо из разлога што МУП није у могућности да
исте планира у буџету, што ће имати за пољедицу ограничене трошкове за обављање
редовне дјелатности МУП.

3.4

Биланс новчаних токова

Биланс новчаних токова није састављен у складу са рачуноводственим
стандардом 7. У новчане приливе нису укључени приливи новчаних средстава по
основу дознака за исплату плата за 2000. годину, а у новчане одливе нису укључени
одливи по основу обавеза из 2000. године, док су укључене неисплаћене плате за
2001. годину.
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4.

Закључци

Из проведених ревизионих активности произилазе сљедећи закључци:
4.1

У МУП-а нису успостављени у потпуности контролни поступци, дефинисани и
утврђени као скуп поступака и мјера који обезбјеђују тачност и правилност
евидентирања пословних промјена, њихову усклађеност са прописима, а све у
смислу контроле законитости и правилности у располагању и трошењу буџетских
средстава,

4.2

МУП није извршио процјену у складу са Рачуноводственим стандардом РС 16 и
књиговодствено обухватио сву сталну имовину којом располаже, како би
обезбедио потпуну контролу над располагањем сталним средствима на нивоу
Министарства.

4.3

МУП није уредио књиговодствену
инвентара и залиха материјала,

4.4

МУП мора да изврши све исправке књижења који су утврђени у налазу, водећи
рачуна о усаглашености између сталних средстава и извора, обавеза и
потраживања те прихода и расхода, што стање презентирано у извјештају не
одражава,

4.5

МУП је мање исказало приходе за за износ од 3.201.784,80 КМ и расходе за износ
7.196.334,43 КМ,

4.6

Властите приходе није уплаћивао на рачун буџета – ЈРТ.

5.

евиденцију

сталних

средстава,

ситног

Препоруке

У складу са утврђеним закључцима који су проистекли из извршених ревизионих
активности, руководству МУП препоручује се:
5.1 Да у складу са одобреном систематизацијом изврши попуну упражњених
радних мјеста, како би обезбедио вођење књиговодства у складу са усвојеним
Међународним стандардима и начелима, придржавајући се позитивних законских
прописа у области рачуноводства,

5.2 Да се руководи принципима буџетског начина финансирања, придржавајући се
принципа рационалности, штедње и трошења буџетских средстава,

9

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

5.3 Да укључи у рад Одјељење за надзор и контролу да врши интерну контролу
материјално финансдијског пословања, обзиром да се ради о већем буџетском
кориснику, а све у циљу тачног и правилног евидентирања насталих пословних
промјена, њихову оправданост и документованост,

5.4 Да благовремено именује комисију за процијену сталне имовине МУП, како би
прије редовног годишњег пописа могао ажурирати књиговодствену евиденцију
сталних средстава,

5.5 Да усклади аналитичке књиговодствене евиденције са синтетичким евиденцијама,

5.6 Да отклони недостатке из ранијег ревизорског извјештаја.
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Прилог бр. 1
БИЛАНС СТАЊА за период 01.01. - 31.12.2001. године
Министарство унутрашњих послова
Група конта,
конто

ПОЗИЦИЈА

1

ИЗНОС
2

3

I АКТИВА

64.409.275

100000
200000
210000

А. Готовина, краткорочна потражвања
разграничења и залихе мат. и робе
Новчана средства и племенити метали

и

230000

Краткорочна потраживања

826.652

260000

Финанс. и обр. односи са другим повезаним јед.

177.626

110000

Залихе материјала и робе

337.187

120000

Залихе ситног инвентара

1.296.615

290000

Краткорочна разграничења

1.770.630

000000

Б. Стална средства

59.953.410

011000

Стална средства

59.953.410

Неотписана вриједност сталних средстава

59.953.410

УКУПНА АКТИВА

64.409.275

II ПАСИВА

64.409.275

500000

А. Краткорочне обавезе и разграничења

17.386.980

510000

Краткорочне текуће обавезе

540000

Обавезе према радницима

14.875.094

300000

Б. Извори средстава

47.022.295

310000

Извори средстава

390000

Нераспоређени вишак прихода и расхода

45.561.764

УКУПНА ПАСИВА

64.409.275

4.455.865
47.155

2.511.886

1.460.531
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Прилог бр. 2

БИЛАНС УСПЈЕХА за период 01.01. - 31.12.2001. године
Министарства унутрашњих послова
Група конта,
конто

ПОЗИЦИЈА

1

ИЗНОС
2

3

600000

I РАСХОДИ

81.885.335

610000

81.885.335

612000

А.ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
а) Плате и накнаде трошкова запослених и
скупштинских посланика
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених и скупштинским
посланицима
б) Доприноси послодаваца и остали доприноси

613000

в) Трошкови материјала и услуга

14.524.763

613100

Путни тошкови

613200

Трошкови енергије

1.287.955

613300

Трошкови комуналних услуга

1.668.110

613400

Набавка материјала

3.623.302

613500

Трошкови услуга превоза и горива

2.454.098

613600

Закуп имовине и опреме

613700

613900

Трошкови текућег одржавања
Трошкови осигурања, банкарских услуга и услуга
платног промета
Уговорене услуге

614000

г) Текући грантови

52.166

614200

Грантови појединцима

22.767

614300

Грантови непрофитним организацијама

29.382

616000

Б. Трошкови за камате и остале накнаде

700000

II ПРИХОДИ

68.684.237

720000

Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

10.463.572

721000

Приход од предузетничке активности и имовине
Накнаде и таксе и приходи од пружања
јавних услуга
Г. ПРИХОД из БУЏЕТА нижих
потрошачких јединица
МАЊАК ПРИХОДА

611000
611100
611200

613800

722000
780000

60.822.387
52.657.614
8.164.773
6.485.869
620.797

276.526
1.674.197
512.649
2.407.129

150

46.070
7.929.656
58.220.665
13.201.097
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