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од 215.116 хиљаду динара односи се на субвенције приватним превозницима по основу 
коначног обрачуна за децембар 2014. године. 

Секретаријат за комуналне и стамбене послове преузео је обавезе веће од износа 
одобрене апропријације у износу 577.387 хиљада динара односно на дан 31.12.2014. 
године неискоришћена апропријација износи 45.599 хиљада динара а обавезе по рачунима  
за комуналне услуге износе 622.986 динара динара и то: 

-за услуге услуге одржавања чистоће на јавним површинама у износу 490.743 хиљада 
динара. У току године извршено је плаћање по рачунима за 14 месеци и то по рачунима из 
2013. године за шест месеци и по рачунима из 2014. године за 8 месеци; на дан 31.12.2014. 
године преузете су а неисплаћене обавезе по рачунима за период септембар-децембар 
2014. године од чега се на рачуне за децембар 2014. године односи 122.986 хиљада дин; 

- за услуге одржавања јавних зелених површина ЈКП“Зеленило Београд“ у износу 
84.000 хиљада динара и то по рачунима за месец децембар 2014. године; 

- за услуге одржавања и уређења излетничких шума ЈП „Србијашуме“ у износу 48.243 
хиљаде динара, од чега се на рачун за децембар 2014. Године односи 5.304 хиљаде динара. 

Секретаријат за привреду је преузео веће обавезе у односу на одобрену апропријацију у 
износу од 111.330 хиљада динара на дан 31.12.2014. године и то за: (1) Услуге по уговору 
– 423000 у износу од седам хиљада динара за трошкове складиштења пшенице по 
рачунима за децембар 2014. године и (2) Специјализоване услуге – 424000 у износу од 
111.323 хиљаде динара за услуге зоохигјене по рачунима за период август децембар 2014. 
године, од чега се износ од 22.881 хиљаду динара односи на рачуне за децембар 2014. г. 
Секретаријат за социјалну заштиту преузео је обавезе веће од износа одобрене 
апропријације у износу од 5.699.134 хиљада динара на дан 31.12.2014. године и то 
економска класификација: (1) 424000- Специјализиване услуге износ од 2.587 хиљада 
динара и  (2) 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ од 5.696.547 хиљаде 
динара (329.483 хиљаде динара-једнократна помоћ пензионерима; 155.928 хиљада динара- 
Министарство одбране-Војна установа „Дедиње“ Београд; 37.430 хиљада динара Лидо“ 
доо Београд-Земун; 5.070 Једнократна помоћ запосленим породиљама; 7.331 Градски 
центар за социјални рад и 5.168.629 хиљада динара-субвенције за комуналне услуге. 
Обавезе најмање у износу од 5.477.641 хиљада динара нису евидентиране у пословним 
књигама на дан 31.12.2014. године, и то на групи: (1) 251000-151.585 хиљада динара и (2) 
групи 244000-5.326.056 хиљада динара, што је супротно члану 12. Правилника о 
стандардном класификационом оквиру, члану 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 
Субвенције за комуналне услуге у 2014. години исплаћене су у износу од 135.710 хиљада 
динара, исплата је извршена за новембар 2011. године. Обавезе по основу субвенција за 
обједињену наплату комуналних услуга нису исплаћене за период од обавезе за децембар 
2011. године до обавезе за децембар 2014. године, тако да је  износ обавеза по наведеном 
основу 5.232.040 хиљада динара на дан 31.12.2014. године, и то обавезе за: (1) 2011. 
годину - 138.595 хиљада динара; (2) 2012. годину - 1.717.369 хиљада динара; (3) 2013. 
годину – 2.033.277 хиљада динара и за (4) 2014. годину – 1.342.799 хиљада динара. 
Обавезе у износу од 5.232.040 хиљада динара односе на обавезе према ЈКП и ЈП, и то: 
4.086.621 хиљада динара ЈКП Београдске електране Београд; 646.445 хиљада динара ЈКП 
Београдски водовод и канализација Београд; 307.329 хиљада динара ЈП Градско стамбено 
Београд и 191.645 хиљада динара ЈКП Градска чистоћа Београд. На основу изјашњења 
одговорних лица Секретаријат није добијао извештаје о одобреним субвенцијама за 
наведени период, те исте није био у могућности да евидентира у својим пословним 
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књигама, што је утврђено прегледом Књига улазних фактура. На основу изјашњења 
одговорних лица Секретаријат, је тек почетком 2015. г, по извршеном попису, од четири 
јавно комуналних предузећа (ЈКП Београдски водовод и канализација Београд, ЈКП 
Београдске електране Београд, ЈП Градско стамбено Београд и ЈКП Градска чистоћа 
Београд), која своје услуге наплаћују преко уплатница које издаје ЈКП Инфостан, добио 
захтев за потврду дуговања Секретаријата у којима траже да потврди дуговања према 
њима као повериоцима односно извршиоцима услуга. Међутим, плаћањем обавезе за 
новембар 2011. године (29.08.2014. године), Секретаријат је могао имати сазнање шта је са 
обавезама од децембра 2011. године до децембра 2014. године. У току ревизије достављен 
је доказ да је 15.04.2014. године Секретаријат за социјалну заштиту потврдио обавезе 
града Београда према ЈКП „Београдске електране“ на дан 31.12.2013. године у износу од 
3.160.736 хиљада динара. На основу изјашњења одговорних лица и увидом у 
документацију на групи 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета у 2014. годину 
пренете су обавезе из 2013. године и ранијих година у износу од 1.376.159 хиљада динара.  
Град Београд је преузео обавезе веће од износа одобрене апропријације у износу 
6.995.275  што је супротно члану 54. Закона о буџетском систему и то: 
• Секретаријат за образовање и дечију заштиту преузео је обавезе веће од износа 

одобрене апропријације у укупном износу 491.918 хиљада динара и то: (1)  54.137 
хиљада динара на функционалној класификацији 911-предшколско образовање, 
економска класификација 421000-стални трошкови;  (2) 49.495 хиљада динара и то на 
функционалној класификацији 911-предшколско образовање, економска класификација 
426000-материјал; (3) Од 350.490 хиљада динара и то на функционалној класификацији 
911-основно образовање, економска класификација 463000-трансфери осталим нивоима 
власти; (4) Од 37.796 хиљада динара и то на функционалној класификацији 911-средње 
образовање, економска класификација 421000- трансфери осталим нивоима власти; 

• Секретаријат за саобраћај-Дирекција за јавни превоз је преузела веће обавезе, у односу 
на одобрену апропријацију у износу од 215.119 хиљада динара на функционалној 
класификацији 451-Друмски саобраћај, економска класификација 454000-Субвенције 
приватним предузећима а на основу коначног обрачуна за децембар 2014. године за 
извршене услуге јавног градског превоза; 

• Секретаријат за комуналне и стамбене послове преузео је обавезе веће од износа 
одобрене апропријације за те намене у износу 577.387 хиљада динара и то на 
функционалној класификацији 620-развој заједнице, економска класификација 424000-
специјализоване услуге, по рачунима за услуге комуналног одржавања Града и то: (1) 
за услуге одржавања јавних зелених површина ЈКП „Зеленило Београд“ у износу 84.000 
хиљада динара по рачунима за децембар 2014. године; (2) за услуге одржавања чистоће 
на јавним површинама ЈКП „Градска чистоћа“ у износу 490.743 хиљада динара, од чега 
се на рачуне за децембар 2014. године односи 122.986 хиљада динара и (3) за услуге 
одржавања и уређења излетничких шума ЈП „Србијашуме“ у износу 48.243 хиљаде 
динара, од чега се на децембар 2014. године односи 5.304 хиљаде динара, односно на 
дан 31.12.2014. године преузете су обавезе по рачунима у износу 622.986 хиљада 
динара а неизвршена апропријација за те намене износи 45.599 хиљада динара; 

• Секретаријат за енергетику преузео је обавезе веће од износа одобрене апропријације за 
те намене у износу 804.019 хиљада динара и то на функционалној класификацији 640-
улична расвета, економска класификација 421000-стални трошкови, по рачунима 
добављача „ЕПС Снабдевање“ доо Београд за утрошену електричну енергију за објекте 


