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Мисија
Државна ревизорска институција поузданим информацијама доприноси добром
управљању, транспарентности и одговорности у јавном сектору.
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Зашто смо спровели ову
ревизију?

Резиме

Приликом вршења ревизија у
претходном
периоду
није
вршена
ревизија
војних
установа које послују по
принципу стицања и расподеле
добити.
Недовољна
регулисаност
питања правног статуса војних
установа
омогућава
неправилно
приказивање
појединих прихода, те да
њихово трошење често не буде
за предвиђене намене, сврхе и
у оквиру датих овлашћења.

Војна установа „Дедиње“ утврђује основну зараду-плату на
основу општег акта који је донела на основу овлашћења из
прописа који је престао да важи

Шта смо препоручили?

У односу на закључене уговоре, утврђене су материјално
значајне неправилности у спровођењу поступака јавних
набавки:
- није евидентирала све радње и акта током планирања,
спровођења поступка и извршења јавне набавке и не води
евиденцију свих закључених уговора о јавним набавкама и
евиденцију добављача;
- у спроведеним поступцима јавних набавки у 2018. години
Изјаву о непостојању сукоба интереса нису потписали сви
чланови комисије;
- није обавештења о закљученим уговорима и обустави
поступка јавне набавке објавила у прописаном року;
- није обуставу и поново покретање поступка јавне набавке
спровела на начин прописан Законом о јавним набавкама;
- извршила истоврсну набавку добра и услуга на основу
издатих наруџбеница у уговореној вредности која је на
годишњем нивоу већа од процењене вредности за набавке
за које се спроводи одговарајући поступак јавне набавке.

Препоруке дате руководству
Војне
установе
„Дедиње“
усмерене су на предузимање
мера у циљу уочених слабости
у њиховом функционисању.
Препоручено је у области
јавних набавки да:
- интерни акт о поступку јавне
набавке усклади са прописима
-на Порталу јавних набавки
објављује интерни акт и измене
и допуне плана набавки
- донесе интерни план за
спречавање корупције у јавним
набавкама
- надлежни орган извештава о
поступцима јавних набавки
- поступке јавних набавки
спроводи у складу са законом.
На шта смо скренули пажњу?
Скренули смо пажњу на
питања у вези са утврђивањем
зарада – плата и остваривањем
и расподелом прихода.

У вези са јавним набавкама Војна установа „Дедиње“:
- интерним актом о поступку јавне набавке је уредила
питања која не чине садржај интерног акта прописаног
Законом о јавним набавкама;
- није на Порталу јавних набавки објавила интерни акт и
измене и допуне плана набавки;
- није донела интерни план за спречавање корупције у
јавним набавкама у складу са прописима који уређују јавне
набавке;
- није достављала Управи за јавне набавке тромесечне
извештаје за јавне набавке спроведене у 2018. години.

Војна установа „Дедиње“ je у погледу остваривања и
расподеле прихода, у 2018. години примењивала у свом
пословању пропис који је престао да важи.
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I НАЛАЗИ И ЗАКЉУЧЦИ
1. УТВРЂИВАЊЕ, ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ПЛАТА
1.1.Зараде-плате су утврђене применом општег акта
Установа је основне зараде – плате
запослених утврдила на основу
општег акта који је донела на основу
овлашћења из подзаконског акта
који је престао да важи.

Установа је на основу свог општег акта,
Правилника о расподели добити и зарада цивилних
лица у ВУ „Дедиње“, Београд утврдила зараде –
плате запослених. Правилник је донела нa основу
овлашћења из члана 29. став 1. Правилника о војним
установама које послују по принципу стицања и
расподеле дохотка, који је престао да важи.
Образложење о овом закључку налази се у прилогу
извештаја.

1.2.Установа је правилно обрачунала и исплатила зараде-плате
Зараде-плате су обрачунате и исплаћене на основу
Установа
је
зараде-плате
из
достављених
података о оствареним часовима рада
средстава остварених по основу свог
пословања правилно обрачунала и запослених на месечном нивоу, броја бодова за
обрачун и исплату зарада који су утврђени решењима
исплатила
о распоређивању и применом вредности бода
утврђеног Решењем директора И број 523-4 од
02.06.2017. године.

1.3.Број запослених у установи је у складу са прописима који одређују
максимални број
Одлуком о максималном броју запослених на
У Установи је број запослених на
неодређено
време у систему државних органа,
неодређено време био у складу са
прописом који одређује максимални систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе
број
за календарску 2017. годину1, предвиђен је
максималан број запослених у Војној установи
„Дедиње” 467.
Укупан број запослених у Установи на дан
31.12.2018. године је био 401.

2. ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Војна установа „Дедиње” је као
наручилац,
интерним
актом
Правилником о јавним набавкама
уредила питања за која није
овлашћена прописима

Војна установа „Дедиње” је Правилником о јавним
набавкама уредила питања која не чине садржај
интерног акта наручиоца прописаног одредбама
члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама и члана 1.
став 2. Правилника о садржини акта којим се ближе
уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца.
У вези са утврђеним дали смо препоруку за
отклањање неправилности (препорука број 1).

1

„Службени гласник РС“, бр. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17,14/18,45/18, 78/18,89/18 и 102/18
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Детаљнији подаци о наведеним неправилностима
садржани су у Прилогу 2 овог извештаја
Војна установа „Дедиње“ није интерне акте
Војна установа „Дедиње” није
(Правилник
о начину обављања послова јавне
објавила интерни акт на својој
набавке у Војној установи „Дедиње“ Београд Инт.
интернет страници.
број: 1903-1 од 11.09.2014. године који се
примењивао да 01.07.2018. године, Правилник о
јавним набавкама Инт.број: 1499-1 од 14.05.2018.
године и Правилник о јавним набавкама Инт.број:
1499-14 од 17.12.2018. година) објавила на својој
интернет страници, што није у складу са чланом 22.
став 5. Закона о јавним набавкама.
У вези са утврђеним дали смо препоруку за
отклањање неправилности (препорука број 1).
Детаљнији подаци о наведеним неправилностима
садржани су у Прилогу 2 овог извештаја.
Војна установа „Дедиње“ није на Порталу јавних
На Порталу јавних набавки нису
објављене све измене плана јавних набавки објавила измену плана, што није у складу са
чланом 51. став 3. Закона о јавним набавкама.
набавки.
У вези са утврђеним дали смо препоруку за
отклањање неправилности (препорука број 2).
Детаљнији подаци о наведеним неправилностима
садржани су у Прилогу 2 овог извештаја.
Војна установа „Дедиње“ Војна установа „Дедиње”
Војна установа „Дедиње“ није
донела интерни план за спречавање Београд није донела интерни план за спречавање
корупције у јавним набавкама, што није у складу са
корупције у јавним набавкама.
чланом 21. Закона о јавним набавкама.
У вези са утврђеним дали смо препоруку за
отклањање неправилности (препорука број 2).
Детаљнији подаци о наведеним неправилностима
садржани су у Прилогу 2 овог извештаја
Војна установа „Дедиње“ за јавне набавке
Војна установа „Дедиње“ о јавним
спроведене
у 2018. године није достављала Управи за
набавкама које је спроводила у 2018.
години није извештавала надлежни јавне набавке тромесечне извештаје, што није у
складу са чланом 132. Закона о јавним набавкама и
орган.
чланом 6. Правилника о садржини извештаја о
јавним набавкама и начину вођења евиденција о
јавним набавкама.
У вези са утврђеним дали смо препоруке за
отклањање неправилности (препорука број 3).
Детаљнији подаци о наведеним неправилностима

6

Извештај о ревизији правилности пословања Војне установе „Дедиње“ Београд за 2018. годину у делу који се односи
на утврђивање, обрачун и исплату плата, јавне набавке и остваривање и расподелу сопствених прихода

Војна установа „Дедиње“ Београд не
евидентира све фазе поступка јавне
набавке, не води евиденцију о
закљученим уговорима о јавној
набавци и не чува документацију из
поступка јавне набавке

садржани су у Прилогу 2 овог извештаја.
Војна установа „Дедиње“ није водила евиденције о
извршеним набавкама и плаћањима, нити је вршила
контролу извршења уговора о јавним набавкама у
односу на преузете обавезе по сваком уговору, што
није у складу са чланом 16. а у вези са чланом 132.
став 2. тачка 10) Закона о јавним набавкама.
Током спровођења ревизије правилности пословања
која се односи на јавне набавке, Војна установа
„Дедиње“ Београд није била у могућности да достави
податке који су се односили на реализацију јавних
набавки, као ни да пружи реалне податке из
финансијске службе и књиговодства уопште, а што је
и наведено у акту Војне установе "Дедиње" број
1093-5 од 25.09.2019. године који је достављен у
поступку ревизије.
У вези са утврђеним дали смо препоруку за
отклањање неправилности (препорука број 4).

У поступку ревизије извршен је увид
у 14 поступака јавних набавки
укупне вредности 171,6 милиона
динара у којима су утврђене
материјално значајне неправилности
које нису у складу са Законом о
јавним набавкама.

Детаљнији подаци о наведеним неправилностима
садржани су у Прилогу 2 овог извештаја.
У поступку ревизије извршен је увид у 14 поступака
јавних набавки укупне вредности 171,6 милиона
динара .
На основу извршене ревизије презентоване
документације, утврђене су материјално значајне
неправилности у спровођењу поступака јавних
набавки укупне вредности од 166,3 милиона динара,
што је приказано у табели у наставку.
У вези са утврђеним дали смо препоруку за
отклањање неправилности (препорука број 4) .
Детаљнији подаци о наведеним неправилностима
садржани су у Прилогу 3 овог извештаја.

Табела број 1: Преглед утврђених неправилности у јавним набавкама
Предмет набавке

Напомена

Гориво за потребе ВУ "Дедиње" Београд за
2018. годину

Установа није објавила обавештење о закљученом уговору
у року од пет дана од дана закључења уговора
Установа није објавила обавештење о закљученом уговору
у року од пет дана од дана закључења уговора
Изјаву о непостојању сукоба интереса нису потписали сви
чланова комисије
Установа није објавила обавештење о закљученом уговору
у року од пет дана од дана закључења уговора

Гасно уље за потребе ВУ "Дедиње"
Основно ђубриво за јесењу сетву
Свеже јунеће месо за магацин у Батајници
Сухомеснати производи за потребе ВУ
"Дедиње"

Изјаву о непостојању сукоба интереса нису потписали сви
чланови комисије.

Уговорена
вредност
без ПДВ-а
14.394
13.778
8.160
18.267
4.155
3.178
998
7.464
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Потрошни материјал за потребе ВУ
„Дедиње“

Установа није објавила обавештење о закљученом уговору
о јавној набавци.

Прање, сушење, пеглање и транспорт веша

Електрична енергија

Одржавање и сервисирање моторних возила

Изјаву о непостојању сукоба интереса нису потписали сви
чланови комисије.
Установа је након обустављеног поступка јавне набавке
поновила поступак у року који је краћи од шест месеци.
Установа није објавила обавештење о закљученом уговору
у року од пет дана од дана закључења уговора
Изјаву о непостојању сукоба интереса нису потписали сви
чланови комисије.
Установа није објавила обавештење о закљученом уговору
у року од пет дана од дана закључења уговора
Изјаву о непостојању сукоба интереса нису потписали сви
чланови комисије.
Установа није објавила обавештење о закљученом уговору
у року од пет дана од дана закључења уговора

Набавка воћа и поврћа за потребе ВУ
„Дедиње“

Установа није објавила обавештење о закљученом уговору
у року од пет дана од дана закључења уговора

Складишни артикли

Обавештење о закљученом није објављено на Порталу
јавних набавки.

Смрзнута риба
Водоинсталатерски и електро материјал за
потребе ВУ "Дедиње"

Обустављени поступак
јавне набавке је пре
истека законом
прописаног рока за
понављање поступка
поново покренут

Војна установа
„Дедиње“ је без
спроведеног поступка
извршила истоврсне
набавке добра и услуга,
у уговореној вредности
већој од процењене
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Установа није објавила обавештење о закљученом уговору
у року од пет дана од дана закључења уговора
Установа није објавила обавештење о закљученом уговору
у року од пет дана од дана закључења уговора
УКУПНО

2.745
2.679
3.044
3.530
608
161
245
1.106
706
39
2.695

4.166

17.762

11.000
10.441
4.517
2.065
4.155
7.674
4.225
396
3.445
4.457
4.021
166.274

Војна установа „Дедиње“ је у истој буџетској години, у
децембру 2018. године иако није прошло шест месеци, поново
покренула поступак набавке мале вредности за услуге прања,
сушења, пеглања и транспорта веша у њеним објектима који је
обустављен у новембру 2018. године на основу Одлуке о
обустави поступка И број 2064-11 од 19.11.2018. године (ЈН број
1.2.16/2018), што није у складу са чланом 109. став 2. Закона о
јавним набавкама.
У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање
неправилности (препорука број 4).
Детаљнији подаци о наведеним неправилностима садржани су у
Прилогу 2 овог извештаја
Војна установа „Дедиње“ је без спроведеног поступка јавне
набавке извршила истоврсне набавке добара и услуга, у
уговореној вредности већој од процењене вредности на
годишњем нивоу, за које се спроводи поступак јавне набавке.
У вези са утврђеним дали смо препоруке за отклањање
неправилности (препорука број 4).
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вредности на годишњем
нивоу за које се
спроводи поступак
јавне набавке

Детаљнији подаци о наведеним неправилностима садржани су у
Прилогу 2 овог извештаја.

3. ОСТВАРИВАЊЕ И РАСПОДЕЛА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
3.1. Средства и извори средстава и утврђивање и распоређивање укупног
прихода, дохотка и чистог дохотка утврђени су применом подзаконског
акта
Питања која се односе
на средства и изворе
средстава, утврђивање и
распоређивање укупног
прихода, дохотка и
чистог дохотка била су
уређена подзаконским
актом који је престао да
важи.

Установа је у 2018. години у погледу остваривања и расподеле
прихода примењивала Правилник о војним установама које
послују по принципу стицања и расподеле дохотка2 који је
престао да важи.

Установа води
рачуноводство, односно
води пословне књиге и
саставља финансијске
извештаја према Закону
о рачуноводству и
Правилнику о контном
оквиру и садржини
рачуна у Контном
оквиру за предузећа,
задруге и предузетнике.

Војна установа „Дедиње“ остварила је у 2018. години приходе у
укупном износу од 993,2 милиона динара, од чега пословни
приходи износе 950,1 милиона динара; приходи од усклађивања
вредности остале имовине која се исказује по фер вредноасти
кроз Биланс успеха 0,06 милиона динара и остали приходи 43
милиона динара.

2

Образложење о овом закључку налази се у прилогу извештаја.

Установа не примењује Закон о буџетском систему, иако је
организационо и функционално везана за Министарство одбране
на који се овај закон односи.
Израђује Годишњи финансијски извештај у складу са прописима
који се примењују на привредне субјекте и исти доставља само
организационој јединици Министарства одбране која јој је
претпостављена, а не надлежном органу, као и остали привредни
субјекти који су у свом пословању примењују Закон о
рачуноводству.

„Службени војни лист“ бр. 5/86 , 1/91 и 31/91
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СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скрећемо пажњу на:
1) Начин рада, пословање и управљање Војне установе
Сагласно прописима из области одбране, односно чл.45.и 46а Закона о одбрани3, члану
1. Уредбе о трансформацији војних установа које обављају производну и услужну делатност
по принципу стицања и расподеле добити и о правима и обавезама цивилних лица на служби
у Војсци Србије запослених у тим установама4 и акту о оснивању Установа има третман
војне установе која послује по принципу стицања и расподеле добити, која је организационо
и функционално везана за Министарство одбране.
Установа у свом пословању примењује пропис, односно подзаконски акт Правилник о
војним установама које послују по принципу стицања и расподеле дохотка5 који је донет за
извршавање закона који су се примењивали у тадашњој Социјалистичкој федеративној
Републици Југославији, који су престали да важе.
Наведени Правилник престао је да важи 31. децембра 1992. године у складу са чланом
21. Правилника о производно-услужним установама у ЈНА6.
Доношењем Закона о Војсци Србије7, 2007. године Правилник о производно-услужним
установама у ЈНА је брисан из регистра важећих прописа „Службеног војног листа”.
Оредбама члана 195. став 1. Закон о Војсци Србије прописано је да услове, начин и
поступак трансформације војних установа које обављају производну и услужну делатност,
односно послују по принципу стицања и расподеле добити и права и обавезе цивилних лица
на служби у Војсци Србије запослених у тим установама до завршетка трансформације,
уредиће Влада.
Влада је донела Уредбу о трансформацији војних установа које обављају производну и
услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити и о правима и обавезама
цивилних лица на служби у Војсци Србије запослених у тим установама8 у којој је у члану 2.
став 2. прописано да ће министар одбране уредити начин рада, пословања и управљања
установама из става 1. тачка 1) овог члана и одредиђе војне установе које могу стећи статус
правног лица, а у члану 3 (Самостални чланови Уредбе) да је коначан рок за трансформацију
31. децембар 2015. године (није завршена трансформација).
У складу са чланом 2. став 2. није донет акт којим ће се уредити начин рада,
пословање и управљање војних установа и није у року прописаном истом уредбом
окончана трансформација.
Везано за пословање, потребно је посебно уредити област остваривање и расподела
прихода имајући у виду да ова материја није уређена важећим прописима.

„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др.закон, 104/09-др.закон, 10/15 и 36/18
„Службени гласник РС“, бр. 58/08, 94/09 и 10/13
5
„Службени војни лист“, бр. 5/86, 1/91 и 31/91
6
„Службени лист СРЈ“, број 31/91
7
„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15-одлука УС и 36/18
8
„Службени гласник РС“, бр. 58/08, 94/09 и 10/13
3
4
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2) Правни статус и третман војне установе у систему корисника јавних средстава
Одредбама члана 46а став 1. Закона о одбрани, поред осталог, прописано је да војне
установе које су организационо и функционално везане за Министарство одбране, које
обављају производну и услужну делатност, делатност изградње и одржавања објеката
инфраструктуре, физичко-техничко обезбеђење и друге делатности и послују по принципу
стицања и расподеле добити, уписом у одговарајући регистар стичу статус правног лица.
Установа је на основу Одлуке министра одбране о одређивању војних установа у
Министарству одбране са статусом правног лица пов бр. 1121-10 од 09.12.2013. године
одређена као војна установа у статусу правног лица (напомена: Одлуком Министарства
одбране број 294-4 од 04.03.2014. године опозвана је ознака степена тајности са наведене
одлуке).
Установа, иако није уписана у регистар надлежног органа и није стекла својство
правног лица, ради на начин као да је правно лице, има матични број и одређен, односно
додељен јој је порески идентификациони број.
Установа је у списку корисника јавних средстава евидентирана са нумеричком ознаком
Тип КЈС 6 (други корисници јавних средстава), који се сходно члану 4. став 2. тачка 4)
Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима
и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за
трезор9, дефинишу као: јавне агенције, организације над којима се примењују прописи о
јавним агенцијама или су контролисане од стране државе, правна лица чији је оснивач
Република Србија, који обављају поверене, развојне, стручне и регулаторне послове од
општег интереса и у надлежности су директних корисника буџетских средстава Републике
Србије, из чега произилази да нема третман директног или индиректног корисника
буџетских средстава.
3) Примена прописа у пословању војне установе у погледу рачуноводствене
области
Води рачуноводство, односно води пословне књиге и саставља финансијске извештаја
према Закону о рачуноводству и Правилнику о контном оквиру и садржини рачуна у
Контном оквиру за предузећа, задруге и предузетнике.
Не примењује Закон о буџетском систему, иако је организационо и функционално
везана за Министарство одбране на који се овај закон односи.
Израђује Годишњи финансијски извештај у складу са прописима који се примењују на
привредне субјекте и исти доставља само организационој јединици Министарства одбране
која јој је претпостављена, а не надлежном органу, као и остали привредни субјекти који су у
свом пословању примењују Закон о рачуноводству.
4) Примена прописа у погледу плата
Плате запослених у војним установама које послују по принципу стицања и расподеле
добити нису уређене прописима.
Одредбама члана 195. Закона о Војсци Србије прописано је: да услове, начин и
поступак трансформације војних установа које обављају производну и услужну делатност,
односно послују по принципу стицања и расподеле добити и права и обавезе цивилних лица
на служби у Војсци Србије запослених у тим установама до завршетка трансформације,
9

„Службени гласник РС“, број 99/18
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уредиће Влада (став 1.); да до ступања на снагу прописа из става 1. овог члана цивилна лица
на служби у Војсци Србије запослена у војним установама које обављају производну и
услужну делатност, односно послују по принципу стицања и расподеле добити, задржавају
права и обавезе из радног односа према Закону о Војсци Југославије (став 2.).
Члан 9а Уредбе Владе о трансформацији војних установа које обављају производну и
услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити и о правима и обавезама
цивилних лица на служби у Војсци Србије запослених у тим установама која је ступила на
снагу 14. јуна 2008. године, у погледу права на исплату плате упућује на примену прописа
којима се уређује пословање тих установа. Пропис којима је уређена ова материја више не
важи, а нови пропис није донет.
Војна установа на плате примењује општи акт, односно правилник који је донела на
основу овлашћења из подзаконског акта Правилника о војним установама које послују по
принципу стицања и расподеле дохотка, који је престао да важи.
Полазећи од изложеног, а имајући у виду значај наведених питања чије је решавање
неопходно за пословање ове војне установе и осталих војних установа које послују по
принципу стицања и расподеле добити са аспекта правилне примене прописа у њиховом
раду, потребно је да надлежни државни органи уреде начин рада, пословање и управљање,
спроведу све активности у погледу стицања својства правног лица, трансформације и уреде
плате, остваривање и расподелу прихода, рачуноводствену област имајући у виду статус
установе.
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II ПРЕПОРУКЕ
Препорука број 1:
Препоручујемо одговорним лицима Војне установе „Дедиње“ Београд да интерни акт
којим је уредила јавне набавке усклади са прописима из области јавних набавки у погледу
питања која чине прописани садржај и да исти објаве на својој интернет страници у складу са
прописима из јавних набавки. (Прилог број 2 – Препорука број 1)
Препорука број 2:
Препоручујемо одговорним лицима Војне установе „Дедиње“ Београд да донесу
интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама у складу са прописима који
уређују јавне набавке. (Прилог 2 – Препорука број 2.2)
Препорука број 3:
Препоручујемо одговорним лицима Војне установе „Дедиње“ Београд да Управи за
јавне набавке достављају тромесечне извештаје у складу са прописима из области јавних
набавки. (Прилог 2 – Препорука број 3)
Препорука број 4:
Препоручујемо одговорним лицима Војне установе „Дедиње“ Београд да планирање и
спровођење поступка јавних набавки врше у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
(Прилог 2 – Препорука број 2.1, 4 и 5)

Генерални државни ревизор
__________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
2. децембар 2019. године
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III ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА
Војна установа „Дедиње“, Београд је, на основу члана 40. став 1. Закона о Државној
ревизорској институцији, дужна да поднесе Државној ревизорској институцији писани
извештај о отклањању откривених неправилности (Одазивни извештај) у року од 90 дана,
почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја.
Одазивни извештај мора да садржи:
1) навођење ревизије, на коју се он односи;
2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом;
3) приказивање мера исправљања.
Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио
неправилности у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања одређене
неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора
поднети уз Одазивни извештај одговарајуће доказе. Војна установа „Дедиње“, Београд мора
у Одазивном извештају исказати да је предузела мере исправљања на отклањању откривених
неправилности, које су наведене у резимеу налаза у ревизији правилности пословања, за које
је шире објашњење дато у Прилозима 2 – 4 овог Извештаја.
На основу члана 40. став 2. Закона о Државној ревизорској институцији, Одазивни
извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног лица
субјекта ревизије.
Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност Одазивног извештаја, тј.
провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта
ревизије, подносиоца Одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера
веродостојности Одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере
исправљања исказане у Одазивном извештају задовољавајуће.
Сагласно члану 57. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако
субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности, не поднесе у
прописаном року Институцији Одазивни извештај, против одговорног лица субјекта ревизије
поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка.
Ако се оцени да Одазивни извештај не указује да су откривене неправилности
отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу доброг
пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности, сматра се
да постоји тежи облик кршења обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна
ревизорска институција је овлашћена да предузима мере сагласно члану 40. ставови 7. до 13.
Закона о Државној ревизорској институцији.
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IV КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕВИЗИЈЕ
Ревизија је спроведена на основу члана 2. став 1. тачка 3) Закона о Државној
ревизорској институцији, Програма ревизије Државне ревизорске институције за 2019.
годину број 06-6961/2018-02 од 26. децембра и Закључка за спровођење ревизије број 4001286/2019-03 од 20. маја 2019. године.
1. Предмет ревизије
Предмет ревизије је правилност пословања Војне установе „Дедиње“ Београд, ул.
Делиградска 40а, Београд, у делу који се односи на: (1) Утврђивање, обрачун и исплату
зарада - плата; (2) Јавне набавке; (3) Остваривање и расподела сопствених прихода.
2. Ревидирани период пословања
Ревизијом је обухваћено пословање субјекта ревизије у периоду од 1. 1. до 31. 12. 2018.
године.
3. Информације о субјекту ревизије
ВУ „Дедиње“ je основана 1995. године Решењем министра одбране пов. бр. 149-4 од
10.04.1995. године обједињавањем ВУ ''Топчидер'' Београд и ВУ ''Дедиње'' Београд.
Положај, начин рада, пословање, управљање и правни статус
Сагласно прописима из области одбране, односно чл.45.и 46а Закона о одбрани, члану
1. Уредбе о трансформацији војних установа које обављају производну и услужну делатност
по принципу стицања и расподеле добити и о правима и обавезама цивилних лица на служби
у Војсци Србије запослених у тим установама и акту о оснивању Установа има третман
војне установе која послује по принципу стицања и расподеле добити, која је организационо
и функционално везана за Министарство одбране.
У погледу правног статуса, Установа је на основу Одлуке министра одбране о
одређивању војних установа у Министарству одбране са статусом правног лица пов бр. 112110 од 09.12.2013. године одређена као војна установа у статусу правног лица (напомена:
Одлуком Министарства одбране број 294-4 од 04.03.2014. године опозвана је ознака степена
тајности са наведене одлуке).
Установа је у списку корисника јавних средстава евидентирана са нумеричком ознаком
Тип КЈС 6 (други корисници јавних средстава).
Установа води рачуноводство, односно води пословне књиге и саставља финансијске
извештаје према Закону о рачуноводству и Правилнику о контном оквиру и садржини рачуна
у Контном оквиру за предузећа, задруге и предузетнике.
Питања која се односе на начин рада, пословање и управљање, правни статус,
рачуноводствену област и плате запослених ближе су објашњена у скретању пажње.
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Војна установа „Дедиње“ у 2018. години:
- број запослених на дан 31.12.20018. године је 534 запослених на неодређено време је
114 од чега 401 запослених на неодређено време и 133 запослених на одређено време;
- исказала расходе за плате и доприносе на терет послодавца у износу од 322.394.017
динара;
- исказала је приходе из редовног пословања у укупном износу од 993.251.011 динара
по основу пословних прихода, прихода од усклађивања вредности остале имовине која се
исказује по фер вредности кроз Биланс успеха и осталих прихода.
4. Обим ревизије, ограничења у погледу обима
Ревизија је почела даном доношења закључка и траје до 30. новембра 2019. године.
Спроводи се у седишту Установе и у просторијама ДРИ, на основу прикупљене
документације и доказа.
У складу са ISSAI 4000 – Стандард за ревизију правилности пословања и са усвојеним
приступом у Државној ревизорској институцији прибавили смо довољно адекватних и
поузданих доказа за давање закључка да ли је предмет ревизије у складу, по свим
материјално значајним питањима са применљивим критеријумима.
Спровели смо адекватне ревизорске поступке да би добили уверавање у разумној мери
да ли су активности, финансијске трансакције, информације и одлуке у вези са делокругом
Установе која послује по принципу стицања и расподеле добити, извршене у складу са
законом, другим прописима, датим овлашћењима и за планиране сврхе. Ови поступци
укључују и процену ризика од материјално значајне неусклађености са прописима.
На основу процене ризика утврђено је да је ради остваривања циљева ревизије
потребно спровести ревизију правилности пословања којим ће бити обухваћене активности
субјекта ревизије предузимане током 2018. године у делу који се односи на утврђивање,
обрачун и исплату зарада-плата запослених, поступци јавних набавки, као и остваривање и
расподела сопствених прихода.
Тим истовремено спроводи ревизију код још две војне установе.
Приликом спровођења ревизије, уопштено за све ревизије, имали смо ограничења у
погледу обима имајући у виду да питања која се односе на начин рада, управљање и
пословање, правни статус, плате и рачуноводствену област нису уређена.
5. Критеријуми
- Закон о одбрани10;
- Закон о Војсци Србије11;
- Закон о буџетском систему12;
- Закон о рачуноводству13;
- Уредба о трансформацији војних установа које обављају производну и услужну
делатност по принципу стицања и расподеле добити и о правима и обавезама цивилних лица
на служби у Војсци Србије запослених у тим установама14;
„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др. закон, 104/09 - др. закон, 10/15 и 36/18
„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 - др. закон, 10/15, 88/2015 - одлука УС и 36/18
12
„Службени гласник РС“, бр. 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
и 95/18
13
„Службени гласник РС“, бр. 73/19
14
„Службени гласник РС“, бр. 58/08, 94/09 и 10/13
10
11
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- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за предузећа,
задруге и предузетнике15;
- Акт о одређивању војних установа у Министарству одбране са статусом правног лица;
- Интерна акта Установе
РЕВИЗОРСКА ПИТАЊА
1. Да ли су обрачун и исплата зарада-плата, додатака и накнада запослених и
социјалних доприноса на терет послодавца извршени у складу са прописима?
2. Да ли је планирање поступака јавних набавки извршено у складу са одредбама
Закона о јавним набавкама?
3. Да ли су поступци јавних набавки спроведени у складу са Законом о јавним
набавкама?
4. Да ли су расходи по уговорима закљученим након спроведених поступака јавних
набавки извршени у складу са наведеним уговорима?
5. Да ли су приходи остварени у складу са прописима?
6. Да ли је расподела прихода извршена у складу са прописима?
6. Методологија рада
У вршењу ове ревизије спровели смо следеће поступке:
- анализу прописа који уређују рад војних установа;
- анализу интерних аката Војне установе „Дедиње” којим су уређени пословни процеси;
-испитивање реализованих активности, одлуке Установе у вези са обављањем
пословања;
- захтевали смо писана објашњења од одговорних особа Установе,
- интервјуисање одговорних особа Установе.
7. Стандарди ревизије примењени у ревизији
Ревизија је извршена у складу са ИССАИ 100 „Фундаментални принципи ревизије
јавног сектора”, ИССАИ 400 „Фундаментални принципи ревизије правилности пословања” и
ИССАИ 4000 „Стандард за ревизију правилности пословања”.
Ревизорски тим:Ревизорски тим:
Данка Делић, вођа тима, с.р.
Невенка Пауновић, члан тима, с.р.
Љиљана Проле, члан тима, с.р.
Душан Тошић, члан тима, с.р.

15

„Службени гласник РС“, бр. 95/2014
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ПРИЛОГ 1 – Утврђивање, обрачун и исплата плата
Установа је у 2018. години извршила исплату 12 месечних плата у износу од
322.394.017 динара са припадајућим порезима и доприносима Плате су исплаћене
запосленима за период децембар 2017. године до новембра 2018. године.
У оквиру извршених средстава за плате исплаћене су плате за 164 лица распоређена у
оквиру Сервиса за одржавање чистоће ВМА и Кухиња ВМА за које су рефундирана средства
од Војномедицинске академије Београд на основу Уговора о пружању услуга Пов. број 18451 од 27. фебруара 2006. године.
Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе за календарску 2017. годину16, предвиђен је максималан број запослених у Војној
установи „Дедиње“ 467 запослених.
Укупан број запослених на неодређено време у Установи на дан 31.12.2018. године је
био 401.
Права запослених на плате и друга новчана примања уређена су Правилником о
расподели добити и зарада цивилних лица у ВУ „Дедиње“ Београд Пов. број 47-6 од
10.04.2006. године. Сагласност на Правилник дало је Министарство одбране, Сектор за
материјалне ресурсе, Дирекција за туризам и производњу актом Инт. број 4-225 од
07.04.2006. године. Правилником уређена су питања која се односе на основе и мерила за
расподелу добити и мерила за утврђивање зарада и личних примања цивилних лица на
служби у овој Војној установи.
Као правни основ доношења овог правилника наведен је Правилник о војним
установама које послују по принципу стицања и расподеле дохотка.
Плата је утврђена на основу броја бодова који је одређен за свако радно место,
вредности бода и додатака на плату. Број бодова одређен је на основу Аналитичке процене
послова и радних задатака, према критеријумима: сложеност послова и радних задатака,
одговорност за извршене послове и радне задатке, напори при извршењу послова и радних
задатака, услови под којима се обављају послови и радни задаци и специфичност радног
места.
Вредност бода утврђује директор Установе решењем.
Обрачун и исплату плата, додатака и накнада вршила је организациона јединица
Установе Одељење за економске и финансијске послове, на основу достављених података о
оствареним часовима рада запослених на месечном нивоу, бодова за обрачун и исплату
зарада који су утврђени Решењима о распоређивању и применом вредности бода утврђеног
Решењем директора И број 523-4 од 02.06.2017. године.
Образложење закључка у погледу правилности утврђивања плата
Установа је у 2018. години у погледу утврђивања плата-зарада примењивала
Правилник о расподели добити и зарада цивилних лица у ВУ „Дедиње“ Београд, који је као
општи акт донела на основу овлашћења из подзаконског акта, Правилника о војним
установама које послују по принципу стицања и расподеле дохотка17. Подзаконски акт је
престао да важи 31. децембра 1992. године (на основу члана 21. Правилника о производно-

16
17

„Службени гласник РС“, бр. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17,14/18,45/18, 78/18,89/18 и 102/18
„Службени војни лист“, бр. 5/86 , 1/91 и 31/91
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услужним установама у ЈНА18), није више у правном поретку и не налази се у Регистру
важећих прописа који су се примењивали у 2018. години за област одбране („Службени
војни лист“ Регистар за 2018. годину). Одредбом члана 23. став 1. тачка 3) правилника који је
престао да важи прописано је да ради остваривања права утврђених овим правилником или
другим прописом, радни колектив доноси општи акт о расподели дохотка и личних доходака,
а чланом 29. став 1. овог правилника да се лични доходак грађанског лица утврђује према
основама и мерилима за расподелу средстава за личне дохотке, утврђеним општим актом
установе. Општи акт је донет после престанка важења подзаконског акта.
Одредбама члана 195. Закона о Војсци Србије19 прописано је: да услове, начин и
поступак трансформације војних установа које обављају производну и услужну делатност,
односно послују по принципу стицања и расподеле добити и права и обавезе цивилних лица
на служби у Војсци Србије запослених у тим установама до завршетка трансформације,
уредиће Влада (став 1.); да до ступања на снагу прописа из става 1. овог члана цивилна лица
на служби у Војсци Србије запослена у војним установама које обављају производну и
услужну делатност, односно послују по принципу стицања и расподеле добити, задржавају
права и обавезе из радног односа према Закону о Војсци Југославије (став 2.).
Члан 9а Уредбе о трансформацији војних установа које обављају производну и услужну
делатност по принципу стицања и расподеле добити и о правима и обавезама цивилних лица
на служби у Војсци Србије запослених у тим установама 20 која је ступила на снагу 14. јуна
2008. године, у погледу права на исплату плате упућује на примену прописа којима се
уређује пословање тих установа. Пропис којима је уређена ова материја више не важи, а нови
пропис није донет.
Ревизија правилности пословања према одредби члана 2. став 1. тачка 3) Закона о
Државној ревизорској институцији21 значи испитивање финансијских трансакција и одлука у
вези са примањима и издацима, ради утврђивања да ли су односне трансакције извршене у
складу са законом, дугим прописима, датим овлашћењима, и за планиране сврхе. Сагласно
овом члану, изражавање мишљења о правилности пословања Војне установе „Дедиње“ у
погледу плата, представља оцену да ли су плате утврђене у складу са законима и другим
прописима, а не у складу са општим актом, односно датим овлашћењим из прописа који је
престао да важи.

ПРИЛОГ 2 – Спровођење поступака јавних набавки
1.Планирање јавних набавки
Планирање и спровођење јавних набавки подразумевају интерним актом уређен начин
планирања набавки (критеријуме, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и
процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за
планирање, циљеве поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин
обезбеђивања конкуренције, спровођење и контролу јавних набавки, начин праћења
извршења уговора о јавној набавци.
Наручилац је дужан до 31. јануара да донесе план набавки за текућу годину који се
састоји од плана јавних набавки и плана набавки на које се закон не примењује и којим су
„Службени лист СРЈ“, број 31/91
„Службени гласник РС“, бр. 115/07, 88/09, 101/10 - др.закон, 10/15, 88/15 – Одлука УС и 36/18
20
„Службени гласник РС“, бр. 58/08, 94/09 и 10/13
21
„Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18-др.закон
18
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предвиђени основни подаци које план треба да садржи, као и да квартално извештава Управу
за јавне набавке о спроведеним поступцима јавних набавки и додељеним уговорима.
Законом о јавним набавкама, уређена је обавеза наручиоца да својим актом којим
уређује систематизацију радних места одреди радно место у оквиру којег ће се обављати
послови јавних набавки, да мора да има најмање једног службеника за јавне набавке уколико
је укупна вредност планираних јавних набавки на годишњем нивоу већа од петоструког
износа из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама , односно уколико је већа од 25.000
хиљада динара и да је службеник за јавне набавке лице које је обучено за обављање послова
јавних набавки.
а) Усаглашеност интерне регулативе
Обавезу доношења интерног акта којим ће ближе уредити поступак јавне набавке
унутар наручиоца има сваки наручилац, у складу са чланом 22. став 1. Закона о јавним
набавкама и Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке
унутар наручиоца.
Војна установа „Дедиње“ Београд је ближе уредила поступак набавки Правилником о
начину обављања послова јавне набавке у Војној установи „Дедиње“ Београд Инт.број: 19031 од 11.09.2014. године22 (примена 01.09.2014. - 01.07.2018. године).
Наведеним актом уређено је питање у погледу спровођења јавних набавки, ван
прописаних овлашћења која има као наручилац у погледу садржине интерног акта, тако што
је у члану 45. став 3. Правилника уређено да уколико је захтев за заштиту права неуредан (не
садржи све податке из члана 151 став 1 Закона), лице за ЈН без одлагања, упућује подносиоцу
захтева допис са налогом да допуни захтев. Налог садржи опредељене недостатке захтева и
начин на који се могу отклонити.
Правилник није објављен на интернет страници наручиоца, што није у складу са
чланом 22. став 5. Закона о јавним набавкама.
Налаз:
Војна установа „Дедиње“ Београд је Правилником о начину обављања послова јавне
набавке у Војној установи „Дедиње“ Београд уредила питања која не чине садржај интерног
акта наручиоца прописаног одредбама члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама и члана 1.
став 2. Правилника о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар
наручиоца.
Правилник о начину обављања послова јавне набавке у Војној установи „Дедиње“
Београд није објављен на интернет страници наручиоца, што није у складу са чланом 22. став
5. Закона о јавним набавкама.
Препорука број 1:
Препоручујемо одговорним лицима Војне установе „Дедиње“ Београд да интерни акт
којим су уредили јавне набавке ускладе са прописима из области јавних набавки у погледу
питања која чине прописани садржај и да исти објаве на својој интернет страници у складу са
прописима из јавних набавки.
б) План јавних набавки
Законом о јавним набавкама, у члану 51. прописана је обавеза наручиоца да донесе
план набавки за текућу годину који се састоји од плана јавних набавки и плана набавки на
Правилнико о начину обављања послова јавне набавке у Војној установи „Дедиње“ Београд Инт.број: 1903-1 од 11.09.2014. године
(примена 01.09.2014. - 01.07.2018. године), Правилник о јавним набавкама Инт.број: 1499-1 од 14.05.2018. године (примена 01.07.2018. 01.01.2019. године) и Правилником о јавним набавкама Инт.број: 1499-14 од 17.12.2018. година.
22
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који се закон не примењује (став 1) и да измене и допуне плана објављује на Порталу јавних
набавки у року од десет дана од дана доношења (став 3).
Војна установа „Дедиње” је актом И број 1381-12 од 27.12.2017. године донела предлог
Годишњег плана пословања Војне установе „Дедиње” за 2018. годину који се састоји од
Плана производње и услуга; Финансијског плана; Плана набавки (план јавних набавки и
план набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама). Дирекција за услуге
стандарда, Управе за општу логистику, Сектора за материјалне ресурсе Министарства
одбране је Решењем И број 27-1 од 05.01.2018. године усвојила План јавних набавки ВУ
„Дедиње“ Београд за 2018. годину.
Измене Плана набавки за 2018. годину извршене су на основу: (1) Сагласности
Дирекције за услуге стандарда за измену плана број 50-13 од 04. јуна 2018. године (на основу
захтева инт. бр. 1508-1 од 15.05.2018. године); (2) Решења о одобрењу измене Годишњег
плана пословања Војне установе „Дедиње“ за 2018. годину И број 27-12 од 6. новембра 2018.
године (на основу захтева бр. 2156-1 од 01.11.2018. године); (3) Решења о одобрењу измене
Годишњег плана пословања Војне установе „Дедиње“ за 2018. годину И број 27-15 од 8.
новембра 2018. године (на основу захтева бр. 2156-2 од 02.11.2018. године) и (4) Решења о
одобрењу измене Годишњег плана пословања Војне установе „Дедиње“ за 2018. годину И
број 27-17 од 20. новембра 2018. године (на основу захтева бр. 2156-5 од 14.11.2018. године).
Војна установа „Дедиње” је објавила на Порталу јавних набавки 19.11.2018. само
Решење ДУС УОЛ СМР МО Инт. број 27-12 од 06.11.2018. године.
На основу објављених података на Порталу, утврђено је да је планирано 40 отворених
поступака процењене укупне вредности 1.210.747.416 динара и 32 поступка јавне набавке
мале вредности процењене укупне вредности 50.435.670 динара. Такође, планом је
предвиђено 18 поступака набавки ван ЗЈН за 2018. годину процењене укупне вредности у
износу од 3.054.000 динара, што није објављено на порталу Управе за јавне набавке.
Последњом изменом и допуном плана јавних набавки Војна установа „Дедиње“ је
планирала 72 поступка јавне набавке укупне вредности 1.341.186.386 динара без ПДВ-а.
Чланом 21 Закона о јавним набавкама прописано је да наручилац чија је укупна
процењена вредност јавних набавки на годишњем нивоу већа од милијарду динара, дужан је
да донесе интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама.
Војна установа „Дедиње” Београд није донела интерни план за спречавање корупције у
јавним набавкама, иако је укупна процењена вредност јавних набавки на годишњем нивоу
већа од милијарду динара, што није у складу са чланом 21 Закона о јавним набавкама.
Налаз:
Војна установа „Дедиње“ није на Порталу јавних набавки објавила измену плана, што
није у складу са чланом 51. став 3. Закона о јавним набавкама.
Војна установа „Дедиње” Београд није донела интерни план за спречавање корупције у
јавним набавкама, што није у складу са чланом 21. Закона о јавним набавкама.
Препорука број 2:
Препоручујемо одговорним лицима Војне установе „Дедиње“ Београд да
(1)измене и допуне плана објављују у року који је предвиђен прописима из области
јавних набавки и
(2)донесу интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама у складу са
прописима који уређују јавне набавке.
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в) Извештавање о поступцима јавних набавки и додељеним уговорима
Војна установа „Дедиње”, за јавне набавке спроведене у 2018. години није као
наручилац поступала у складу са прописаном обавезом у погледу достављања тромесечних
извештаја.
Налаз:
Војна установа „Дедиње” за јавне набавке спроведене у 2018. години није достављала
Управи за јавне набавке тромесечне извештаје, што није у складу са чланом 132. Закона о
јавним набавкама и чланом 6. Правилника о садржини извештаја о јавним набавкама и
начину вођења евиденција о јавним набавкама.
Препорука број 3:
Препоручујемо одговорним лицима Војна установа „Дедиње” да Управи за јавне
набавке достављају тромесечне извештаје у складу са прописима из области јавних набавки.
г) Службеник за јавне набавке
Увидом у Формације 34.006 Војне установе „Дедиње“ утврђено је да су у оквиру
Одсека за комерцијалне послове, систематизована три радна места за референте за набавке и
три радна места за референте за јавне набавке. Послове јавних набавки у 2018. години
обављало је лице које има Сертификат службеника за јавне набавке.
2. Спровођење поступака јавних набавки
У току спровођења ревизије правилности пословања која се односи на јавне набавке,
Војна установе „Дедиње“ Београд није била у могућности да достави податке који су се
односили на реализацију јавних набавки, као ни да пружи реалне податке из финансијске
службе и књиговодства, с обзиром да није евидентирала све фазе поступка јавне набавке и не
води евиденцију о закљученим уговорима о јавној набавци.
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Табела број 2: Преглед јавних набавки у које је извршен увиду у поступку ревизије
Број
ЈН

Предмет набавке

Број и датум

0

1

2

3

1

1

Ђубриво за прихрану и
пролећну сетву

Партија 2: 1585-16/17 од 01.03.2018

4
Панмаркетинг предузеће за
трговину доо
Агро Дукат доо, Зрењанин

2

1.1.2.

Гориво за потребе ВУ
"Дедиње" Београд за
2018. годину

261-12 од 04.05.2018

НИС ад, Нови Сад

14.394.305

3

1.1.25.

Гасно уље за потребе ВУ
"Дедиње"

1774-14 од 20.09.2018

Кнез Петрол доо, Београд

13.778.167

4

1.1.27.

Основно ђубриво за
јесењу сетву

1755-20 од 29.09.2018 (Партија 1) и
1755-21 од 28.09.2018 (Партија 2)

Meteor Commerce, Сомбор

8.160.000

5

1.1.32-1

Свеже јунеће месо за
магацин у Батајници

2124-16/18 од 24.01.219

Котленик-промет доо,
Лађевци

1585-17/17 од 01.03.2018

Партија 7: 1919-36/18 од 03.01.2019
Партија 8: 1919-32/18 од 03.01.2019
Партија 9: 1919-37/18 од 03.01.2019

Premium chicken доо,
Житиште
АД Неопланта Индустрија
меса
КПМТ Недељковић
АД Неопланта Индустрија
меса
Планка промет доо,
Смедеревска Паланка
СЗТР Ђурђевић,
Суботиште
Timix доо, Београд
Б2М доо Београд
Хелена Граф доо,
Зрењанин
Б2М доо Београд
Б2М доо Београд
ЕКО-ПРИМАТ доо,
Београд
Фактор доо
Б2М доо Београд
Б2М доо Београд

2064-19/18 од 03.01.2019

ТРУД ННР ДОО, Београд

Партија 1: 1813-21 од 28.09.2018
Партија 2: 1813-22 од 28.09.2018
6

1.1. 33

Сухомеснати производи
за потребе ВУ "Дедиње"

Партија 3: 1813-23 од 28.09.2018
Партија 4: 1813-24 од 28.09.2018
Партија 5: 1813-25 од 28.09.2018
Партија 6: 1813-26 од 28.09.2018
Партија 1: 1919-30/18 од 03.01.2019
Партија 2: 1919-31/18 од 03.01.2019
Партија 3: 1919-32/18 од 03.01.2019

7

1.1.38-1

Потрошни материјал за
потребе ВУ "Дедиње"

Партија 4: 1919-33/18 од 03.01.2019
Партија 5: 1919-34/18 од 03.01.2019
Партија 6: 1919-35/18 од 03.01.2019

8

1.2.16

Прање, сушење, пеглање
и транспорт веша

Добављач са којим је
закључен уговор

Уговорена
вредност
без ПДВ-а
5

Р.Б.

Напомена
6

3.190.560
2.157.500

18.266.800

Установа није објавила обавештење о
закљученом уговору у року од пет дана
од дана закључења уговора
Установа није објавила обавештење о
закљученом уговору у року од пет дана
од дана закључења уговора
Изјаву о непостојању сукоба интереса
нису потписали сви чланова комисије
Установа није објавила обавештење о
закљученом уговору у року од пет дана
од дана закључења уговора

4.155.300
3.178.000
997.500
7.463.500

Изјаву о непостојању сукоба интереса
нису потписали сви чланови комисије.

2.745.000
2.678.800
3.043.500
3.530.200
608.275
161.240
244.900

Установа није објавила обавештење о
закљученом уговору о јавној набавци.

1.106.310
706.150
39.000
2.695.000
4.165.900

Изјаву о непостојању сукоба интереса
нису потписали сви чланови комисије.
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Уговорена
вредност
без ПДВ-а
5

Р.Б.

Број
ЈН

Предмет набавке

Број и датум

Добављач са којим је
закључен уговор

0

1

2

3

4

9

1.1.30.

Електрична енергија

2094-12/18 од 03.01.2019

ЈП ЕПС, Београд

17.762.256

10

1.2.9.

Одржавање и
сервисирање моторних
возила

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. 212611/18 од 29.11.2019

Енергоразвој доо, Београд

11.000.000

Партија 3: 2111-30/18 од 14.02.2019.

Луки - комерц доо,
Пећинци
СТЗР Гарић Промер доо,
СЕЛО Шарлинце-Лесковац
Луки - комерц доо,
Пећинци
Интеркомерц доо
ЈУ-ВЕЛ доо, Београд
Луки комерц доо, Пећинци
Кланица и прерада меса и
трговине Недељковић
Луки комерц доо, Пећинци

Партија 1: 2108-15/18 од 23.01.2019
11

1.1.35.

Набавка воћа и поврћа за
потребе ВУ "Дедиње"

Партија 2: 2108-16/18 од 23.01.2019
Партија 3: 2108-17/18 од 23.01.2019

12

1.1.31.

Складишни артикли

Партија 1: 2111-26/18 од 29.01.2019
Партија 2: 2111-27/18 од 29.01.2019
Партија 3: 2111-30/18 од 14.02.2019.
Партија 3: 2111-30/18 од 14.02.2019.

4.516.500

Установа није објавила обавештење о
закљученом уговору у року од пет дана
од дана закључења уговора

2.064.700
4.154.500
7.674.200
4.224.500
395.955

Обавештење о закљученом уговору
није објављено на Порталу јавних
набавки.

3.445.000

1.1.34.

Смрзнута риба

2110-13/18 од 23.01.2019

Принципал Дуо доо, Чачак

4.456.600

14

1.1.41.

Водоинсталатерски и
електро материјал за
потребе ВУ "Дедиње"

2177-13/18 од 23.01.2018

Б2М доо Београд

4.021.368
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6
Установа је након обустављеног
поступка јавне набавке поновила
поступак у року који је краћи од шест
месеци.
Установа није објавила обавештење о
закљученом уговору у року од пет дана
од дана закључења уговора
Изјаву о непостојању сукоба интереса
нису потписали сви чланови комисије.
Установа није објавила обавештење о
закљученом уговору у року од пет дана
од дана закључења уговора
Изјаву о непостојању сукоба интереса
нису потписали сви чланови комисије.
Установа није објавила обавештење о
закљученом уговору у року од пет дана
од дана закључења уговора

10.440.700

13

УКУПНО

Напомена

171.622.186

Установа није објавила обавештење о
закљученом уговору у року од пет дана
од дана закључења уговора
Установа није објавила обавештење о
закљученом уговору у року од пет дана
од дана закључења уговора
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У поступцима спровођења јавних набавки (под редним бројем 4, 6, 8, 9 и 10), део
чланова комисија за јавне набавке и њихови заменици који су учествовали у раду нису
потписали изјаве о непостојању сукоба интереса, иако је чланом 54. став 10. Закона о јавним
набавкама прописано да након доношења решења, чланови комисије потписују изјаву којом
потврђују да у предметној јавној набаци нису у сукобу интереса.
У поступцима спровођења јавних набавки (под редним бројем 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 и 14), обавештење о закљученом уговору о јавној набавци није објављено у року од пет
дана од дана закључења уговора, иако је ова обавеза прописана чланом 116. став 1. Закона о
јавним набавкама.
Војна установа „Дедиње“ је након обустављеног поступка јавне набавке (под редним
бројем 8) поновила поступак у року који је краћи од шест месеци, што није у складу са
чланом 109. Закона о јавним набавкама.
Налаз:
Војна установа „Дедиње“ Београд не евидентира све радње и акте током планирања,
спровођења поступка и извршења јавне набавке и не води евиденцију свих закључених
уговора о јавним набавкама и евиденцију добављача, што није у складу са чланом 16. Закона
о јавним набавкама, а у вези са чланом 132. Закона о јавним набавкама.
У спроведеним поступцима јавних набавки у 2018. години (јавне набавке број:
1.1.27/2018, 1.1.33/2018, 1.2.16/2018, 1.1.30/2018 и 1.2.9), Изјаву о непостојању сукоба
интереса нису потписали сви чланови комисије, што није у складу са чланом 54. Закона о
јавним набавкама.
Војна установа „Дедиње“ није објавила обавештење о закљученом уговору (јавне
набавке број: 1.1.2/2018, 1.1.25/2018, 1.1.32-1/2018, 1.1.38-1/2018, 1.2.16/2018, 1.1.30/2018,
1.2.9/2018, 1.1.35/2018, 1.1.31/2018, 1.1.34/2018, и 1.1.41/2018) у року од пет дана од дана
закључења уговора, што није у складу са чланом 116. став 1. Закона о јавним набавкама.
Војна установа „Дедиње“ је у истој буџетској години, у децембру 2018. године иако
није прошло шест месеци, поново покренула поступак набавке мале вредности за услуге
прања, сушења, пеглања и транспорта веша у њеним објектима који је обустављен у
новембру на основу Одлуке о обустави поступка И број 2064-11 од 19.11.2018. године (ЈН
број 1.2.16/2018), што није у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.
Препорука број 4:
Препоручујемо одговорним лицима Војне установе „Дедиње“ Београд да:
(1) евидентирају све фазе поступка јавне набавке, воде евиденције о закљученим
уговорима о јавној набавци и добављачима на начин прописан Законом о јавним набавкама.
(2) обезбеде да сви чланови комисије за јавне набавке, потписују изјаву о непостојању
сукоба интереса у складу са прописаном обавезом.
(3) акта у вези са спровођењем јавних набавки објављују у складу са прописима из
области јавних набваки;
(4) обуставу и поново покретање поступка јавне набавке спроводе на начин прописан
Законом о јавним набавкама
3. Набавке на које се закон не примењује (чл. 7. ст.1 тач. 6) ЗЈН)
Војна установа „Дедиње“ Београд је без спроведеног поступка јавне набавке извршила
истоврсну набавку добара и услуга, у уговореној вредности већој од процењене вредности
на годишњем нивоу, за које се спроводи поступак јавне набавке, што није у складу са чланом
39. став 2. и чланом 64. став 4. Закона о јавним набавкама, и то за набавку:
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- услуга маркетинга, консалтинга и промоције ресторана отвореног типа који послују у
саставу ВУ "Дедиње" у износу од 550.000 динара и
- добара - Радна обућа и одећа за потребе ВУ "Дедиње" у износу од 1.129.930 динара.
Табела број 3: Преглед закључених уговора за истоврсне набавке добара и услуга
у динарима
Р.Б.

Предмет

0

1
Маркетинг и консалтинг за потребе
ресторане отвореног типа који послују у
саставу ВУ "Дедиње"
Ангажовање марк.агенције, ради пружања
услуга маркетинга и промоције ресторана
"Кнежев лад" и осталих ресторана
отвореног типа
Укупно за услуге

1

2

3

Радна обућа и одећа

4

Радна обућа

5

Радна обућа

6

Радна обућа
Укупно за добра
Укупно I+II

Уговор /
Наруџбеница
2

Добављач
3

Процењена
вредност
4

Уговорена
вредност
5

144-13 од
05.02.2018

Фактор Плус Медија
Београд

500.000

250.000

1829-11 од
13.08.2018

Фактор Плус Медија
Београд

500.000

300.000

1.000.000

550.000

Ерцег доо Суботица

500.000

87.160

Ерцег доо Суботица

500.000

424.940

Ерцег доо Суботица

100.000

51.730

Ерцег доо Суботица

500.000

497.900

1.600.000
2.600.000

1.061.730
1.611.730

2226-9 од
30.11.2018
1963-9 од
04.10.2018
371-9 од
30.11.2018
1838-8 од
14.08.2018

Одредбом члана 64. став 4. Закона о јавним набавкама прописано је да наручилац не
може одређивати процењену вредност јавне набавке, нити може делити истоврсну јавну
набавку на више набавки с намером избегавања примене овог закона или правила
одређивања врсте поступка у односу на процењену вредност јавне набавке. Истоврсна јавна
набавка је набавка која има исту или сличну намену, при чему исти понуђачи у односу на
природу делатности коју обављају могу да је испуне.
Налаз:
Војна установа „Дедиње“ Београд је без спроведеног поступка јавне набавке извршила
истоврсне набавке добара и услуга, у уговореној вредности већој од процењене вредности на
годишњем нивоу, за које се спроводи поступак јавне набавке, и по том основу платила износ
од 1.611.730 динара, што није у складу са чланом 39. и чланом 64. став 4. Закона о јавним
набавкама, и то за набавку добара и услуга од:
-Добављача „Фактор Плус Медија“ Београд – услуге маркетинга у уговореној
вредности од 550.000 динара на основу Уговора број 144-13 од 05.02.2018 и 1829-11 од
13.08.2018.
-Добављача „Ерцег“ доо Суботица - набавка радне обуће и одеће у уговореној
вредности од 1.061.730 динара на основу Наруџбенице број 2226-9 од 30.11.2018, 1963-9 од
04.10.2018, 371-9 од 30.11.2018 и 1838-8 од 14.08.2018.
Препорука број 5:
Препоручује се одговорним лицима Војне установе „Дедиње“ да за набавке добра и
услуге које по својој намени представљају истоврсне набавке примењује одговарајући
поступак у складу са Законом о јавним набавкама имајући у виду процењену вредност
набавке на годишњем нивоу.
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ПРИЛОГ 3 – Остваривање и расподела сопствених прихода
Војна установа „Дедиње“ остварила је у 2018. години приходе у укупном износу од
993.251.011 динара, што је у односу на 2017. годину повећање за 26,30% (786.438.563
динара).
Табела број 4: Упоредни преглед укупних прихода ВУ Дедиње у 2018. и 2017. години

2.

Група
рачуна,
рачун
1
60 до 65,
осим 62 и
63
66

3.

683 и 685

Ред.
бр.
0
1.

4.

Врста прихода
2
Пословни приходи
Финансијски приходи
Приходи од усклађивања
вредности остале имовине која се
исказује по фер вредности кроз
Биланс успеха

67 и 68,
осим 683 и
Остали приходи
685
УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3+4)

2018. година
Вредност у
%
динарима
учешћа
3
4
950.190.175

2017 година
Вредност у
%
динарима
учешћа
5
6

Индекс
7(3/5*100)

95,66

771.086.722

98,05

123,23

0,00

9.331.464

0,06

/

64.900

0,01

231.000

0,03

28,1

42.995.936

1,33

5.789.377

0,74

742,67

993.251.011

100

786.438.563

100

126,3

/

1. Пословни приходи
Пословни приходи износе 950.190.175 динара, што је за 23,23% више у односу на 2017.
годину (771.086.722 динара). Односе се на пословне приходе од продаје робе, приходе од
продаје производа и услуга, приходе од премија, субвенција, дотација, донација и сл. и друге
пословне приходе.
1.1. Приходи од продаје робе – група рачуна 60
Приходи од продаје робе износе 489.551.703 динара, што је за 4,81% више у односу на
2017. годину (467.072.106 динара)
1.1. 1. Приходи од продаје робе на мало на домаћем тржишту - рачун 60400
Приходи од продаје робе на мало на домаћем тржишту износе 304.010.841 динар.
Приходи су остварени продајом робе на 99 продајних места (продавнице, кантине,
бифеи, кухиње, ресторани, шанкови ресторана, кафе аутомати). Од укупно евидентираних
прихода, део прихода у износу од 171.623.035 динара односи се на: продавницу у главном
холу ВМА у износу од 16.459.187 динара; Ресторан клуб Војске Србије у износу од
14.885.033 динара; бифе поликлинике ВМА у износу од 14.501.113 динара; продавницу на
поликлиници ВМА у износу од 12.690.145 динара; кантину за кадете у Војној академији у
износу од 12.688.445 динара; продавницу на улазу у ВМА у износу од 10.165.206 динара;
бифе амфитеатар у износу од 9.231.021 динар; кухињу ресторана Кнежев Лад у износу од
9.263.801 динар; кухињу Кеј у износу од 8.875.860 динара; продавницу Обреновац у износу
од 8.851.949 динар; кантину Цепотина у износу од 8.007.692 динара; бифе у главном холу
ВМА у износу од 7.855.365 динара; ресторан Топчидер у износу од 6.446.564 динара;
кантину у Пожаревцу у износу од 6.254.847 динара; кухињу аеродрома у Сомбору у износу
од 6.251.886 динара; кантину на аеродрому у износу од 6.402.893 динара; ресторан клуба ВС
Земун у износу од 5.471.319 динара; ресторан хотела „Бристол“ у износу од 4.194.695
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динара; ресторан пивницу „Бристол“ у износу од 853.192 динара; шанк ресторана „Бристол“
у износу од 2.207.722 динара; шанк ресторана „Бристол“ у износу од 65.100 динара.
Евидентирани су на основу издатих рачуна за извршене услуге, уплатом путем платих
картица и готовинском уплатом на основу фискалних рачуна. Продајна места дневно
предају/уплаћују пазар. Предаја новца врши се на основу обрасца Дневни пазар на дан (УГ-8)
и Потврде о пријему новца (потписане од стране лица које је новац предало и лица које је
новац примило).
1.1. 2. Приходи од војних пошта - рачун 60412
Приходи од војних пошта износе 185.540.862 динара.
Министарство одбране, Управа за општу логистику је на основу Решења о ценама у
2018. години Дирекције за услуге стандарда И број 3-317 од 25.12.2017. године, а у циљу
обезбеђења летачких и диверзантских полуоброка за јединице и установе Министарства
одбране и Војске Србије у 2018. години, донела Решење о коришћењу капацитета Војне
установе „Дедиње“ Београд за пружање услуге - припремања и издавања летачких и
диверзантских полуоброка у 2018. години И број 989-8 од 26.12.2016. године.
На основу донетог Решења остварени су приходи од припреме и послужења оброка на
64 продајна места (кантина и ресторана).
Рачуни за припремљене и издате полуоброке испостављају се крајњим корисницима –
установама које и врше плаћања. Уз рачуне, достављају се и дневне спецификације
угоститељских услуга са исказаним количинама, јединичним ценама и износу, потписане од
стране корисника и пословође.
1.2. Приходи од продаје производа и услуга – група рачуна 61
Приходи од продаје производа и услуга износе 370.974.440 динара што је за 82,89%
више у односу на 2017. годину (202.836.489 динара)
1.2.1. Приходи остварени реализацијом сопствених производа - рачун 61400
Приходи остварени реализацијом сопствених производа износе 319.913.363 динара.
Приходи су остварени реализацијом сопствених производа на 20 организационих
јединица.
А. Војне економије
Приходи остварени продајом производа са војних економија исказани су у укупном
износу од 101.202.697 динара, од чега приходи које је остварила Војна економија у Сомбору
износе 42.526.120 динара, а приходи Војне економије у Ковину износе 58.676.577 динара.
Помоћник директора за пољопривреду даје предлог да се изврши продаја производа
која се налази код складиштара. Уз предлог се прилажу и Потврде о лагеру наведених
складиштара.
Поступак продаје спроводи се уз асистенцију куће „PanAgent agencija“ из Новог Сада са
којом је Војна установа „Дедиње“, дана 09.01.2018. године закључила Уговор број 18/010912 (деловодни број 10-13 од 26.01.2018. године) за услугу коришћења информационог
система о понуди и потражњи робе на тржишту.
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Војна установа „Дедиње“ доноси Решење о продаји пољопривредних производа на
тржишту. Решењем се формира комисија за спровођење поступка и одређују задаци
комисије.
Изјаву о непостојању сукоба интереса за рад у комисији потписују сви чланови
комисије.
Оглас о продаји производа објављује се на „PanAgentu“.
На основу Извештаја комисије за спровођење поступка директор Војне установе
„Дедиње“ доноси Одлуку о продаји производа најповољнијем понуђачу.
А.1. Меркантилни кукуруз род 2017. године
Војна установа „Дедиње“ је евидентирала приходе од продаје меркантилног кукуруза,
род 2017. године у укупном износу од 19.070.471 динара, од чега:
- у износу од 10.855.044 динара на основу Уговора о продаји меркантилног кукуруза
број 97-9 од 19.01.2018. године са купцем „Meteor Commerce“ из Сомбора (уговорена
вредност износи 10.855.044 динара без ПДВ-а, односно 11.940.548 динара са ПДВ-ом) и
рачуна број 26/110 од 09.02.2018. године и
- у износу од 8.215.427 динара на основу Уговора о продаји меркантилног кукуруза
број 97-10 од 19.01.2018. године са купцем „Евро кока“ из Мале Крсне (уговорена вредности
износи 8.215.427 динара без ПДВ-а, односно 9.036.969 динара са ПДВ-ом).
А.2. Меркантилни кукуруз род 2018. године
Војна установа „Дедиње“ закључила је Уговор о продаји меркантилног кукуруза број
2092-10 од 31.10.2018.године са купцем „Уљарице-Бачка“ доо из Новог Сада за продају
меркантилног кукуруза:
- са економије у Сомбору у вредности од 12.001.838 динара без ПДВ-а, односно у
вредности од 13.202.022 динара са ПДВ-ом и
- са економије у Ковину у вредности од 17.403.127 динара без ПДВ-а, односно у
вредности од 19.143.440 динара са ПДВ-ом.
Приход од продаје меркантилног кукуруза, род 2018. година остварен је у укупном
износу од 29.959.906 динара, од чега приход економије у Сомбору износи 12.001.838 динара
и приход економије у Ковину износи 17.403.127 динара.
Приход у износу од 554.941 динара остварен је компензацијом за услугу сушења у
силосу Сонта.
А.3. Меркантилна пшеница род 2018. године
Војна установа „Дедиње“ закључила је Уговор о купопродаји пшенице број 1847-9 од
21.08.2018.године са купцем „Уљарице-Бачка“ доо из Новог Сада за продају пшенице:
- са економије у Сомбору у вредности од 10.334.011 динара без ПДВ-а, односно у
вредности од 11.367.412 динара са ПДВ-ом и
- са економије у Ковину у вредности од 15.040.216 динара без ПДВ-а, односно у
вредности од 16.544.238 динара са ПДВ-ом.
Приход од продаје меркантилне пшенице, род 2018. година остварен је у укупном
износу од 25.374.227 динара, од чега приход економије у Сомбору износи 10.334.011 динара
(рачун број 768 од 29.08.2018. године) и приход економије у Ковину износи 15.040.216
динара (рачун број 767 од 28.08.2018. године)
А.4. Житна слама
Приходи остварени продајом житне сламе исказани су у укупном износу од 983.900
динара.
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Војна установа „Дедиње“ закључила је:
- Уговор о продаји житне сламе из откоса 2018. године из објекта Војна економија
Сомбор број 1553-10 од 08.06.2018. године са купцем „Beta Corn“ доо из Сомбора у износу
од 350.300 динара без ПДВ-а, односу у износу од 420.360 динара са ПДВ-ом и по том основу
евидентирала приходе у износу од 350.300 динара (рачун број 26/687 од 07.07.2018. године) и
- Уговор о продаји житне сламе, откос 2018. године из објекта Војна економија Ковин
број 1553-11 од 13.06.2018. године са купцем „Соко Комерц“ доо из Плочица у износу од
633.600 динара без ПДВ-а, односу у износу од 760.320 динара са ПДВ-ом и по том основу
евидентирала приходе у износу од 633.600 динара (рачун број 26/689 од 25.07.2018. године).
А.5. Меркантилни сунцокрет род 2018. године
Приходи остварени продајом меркатилног сунцокрета исказани су у укупном износу од
21.758.467 динара.
Војна установа „Дедиње“ закључила је:
- Уговор о продаји меркатилног сунцокрета број 1926-10 од 05.10.2018. године са
купцем „Уљарице-Бачка“ доо из Новог Сада за продају сунцокрета са економије у Сомбору
у вредности од 8.429.986 динара без ПДВ-а, односно у вредности од 9.272.985 динара са
ПДВ-ом и по том основу евидентирала приходе у износу од 8.429.986 динара;
- Уговор о продаји меркатилног сунцокрета број 1926-18 од 03.10.2018.године са
купцем „Житопромет-Млинпек“ доо из Старе Пазове за продају сунцокрета са економије у
Ковину у вредности од 11.400.000 динара без ПДВ-а, односно у вредности од 12.540.000
динара са ПДВ-ом и по том основу евидентирала приходе у износу од 11.400.000 динара и
- Уговор о продаји меркатилног сунцокрета број 10-96 од 15.10.2018. године са купцем
„Уљарице-Бачка“ доо из Новог Сада за продају сунцокрета са економије у Ковину у
вредности од 1.928.481 динар без ПДВ-а, односно у вредности од 2.121.329 динара са ПДВом и по том основу евидентирала приходе у износу од 1.928.481 динар.
А.6. Меркантилна соја род 2018. године
Приходи остварени продајом меркатилне соје износе 4.055.726 динара.
Војна установа „Дедиње“ закључила је Уговор о продаји меркатилне соје број 2004-9
од 16.10.2018.године са купцем „Уљарице-Бачка“ доо из Новог Сада за продају соје са
економије у Ковину у вредности од 4.055.726 динара без ПДВ-а, односно у вредности од
4.461.298 динара са ПДВ-ом и по том основу евидентирала приходе у износу од 4.055.726
динара (рачун број 26/1085 од 17.10.2018. године).
Б. Кухиња ресторана Панчево
Приходи остварени пружањем услуге - припремања и издавања летачких и
диверзантских полуоброка у кухињи ресторана Панчево износе 29.958.604 динара.
Министарство одбране, Управа за општу логистику је на основу Решења о ценама у
2018. години Дирекције за услуге стандарда И број 3-317 од 25.12.2017. године, а у циљу
обезбеђења летачких и диверзантских полуоброка за јединице и установе Министарства
одбране и Војске Србије у 2018. години, донела Решење о коришћењу капацитета Војне
установе „Дедиње“ Београд за пружање услуге - припремања и издавања летачких и
диверзантских полуоброка у 2018. години И број 989-8 од 26.12.2016. године.
Рачуни за припремљене и издате полуоброке испостављају се Војној пошти Панчево.
Уз рачуне достављају се и дневне спецификације угоститељских услуга са исказаним
количинама, јединичним ценама и износу, потписане од стране корисника и пословође.
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В. Кухиња Бањица 2 и Кухиња интернат Војне гимназије
Војна установа "Дедиње" закључила је Уговор о исхрани абонената у издвојеним
просторијама за обедовање у касарни "Бањица 2" и Војној гимназији број 1662-16 од
02.08.2018. године са Министарством одбране, Војном поштом 2977, Београд.
Предмет уговора је уређење међусобних права и обавеза у циљу реализације исхране
абонената у издвојеним просторијама за обедовање у Војној гимназији и у касарни "Бањица
2", у периоду од 06.08.2018. године до 06.08.2019. године. Исхрана абонената у смислу овог
уговора подразумева набавку артикала, припрему дистрибуцију и поделу дневних оброка
хране и допуна у храни, сопственом радном снагом и покретним стварима у сопственим
капацитетима и у објектима датим на привремено коришћење.
Чланом 6. Уговора дефинисана је цена за све обеде појединачно, по кориснику и на
дневном нивоу.
Рачуни за припремљене обеде и допуне у храни испостављају се Војној пошти 2977,
Београд. Уз рачуне, достављају се и месечне рекапитулације припремљеног месечног броја
обеда и допуна у храни по врсти оброка
На основу закључених уговора, Војна установа "Дедиње" остварила је приходе у
укупном износу од 70.671.511 динара, од чега у организационој јединици - Кухиња Бањица 2
у износу од 18.996.409 динара и у организационој јединици - Кухиња интернат Војне
гимназије износе 51.675.102 динара.
Г. Кухиње –прихватни центри
Г.1. Кухиња прихватни центар Адашевци
Приходи остварени у кухињи прихватног центра Адашевци износе 29.719.505 динара.
Евидентирани су у складу са:
-Уговором о пружању услуга набавке намирница, припреме и дистрибуције оброка
прихватним центрима за смештај миграната Адашевци и Принциповац број 357-31 од
16.05.2018. године са Представништвом Care Serbia у Београду (примењује се до 22.07.2018.
године) и
- Анексом 1 основног уговора бр. CSRB 155-15/05/18 о пружању услуга: набавка
намирница, припрема и дистрибуција оброка, деловодни број 357-70 од 20.07.2018. године са
Представништвом Care Serbia у Београду (примењује се до 30.09.2018. године).
Г.2. Кухиња прихватни центар Сомбор
Приходи остварени у организационој јединици - Кухиња ПЦ Сомбор износе 8.206.402
динара. Евидентирани су у складу са:
- Анексом 1 основног уговора бр. CSRB 155-15/05/18 о пружању услуга: набавка
намирница, припрема и дистрибуција оброка, деловодни број 357-70 од 20.07.2018. године са
Представништвом Care Serbia у Београду (Анексом је у члану 2. дефинисано да ће, поред
куваних оброка за кориснике прихватних центара у Адашевцима и Принциповцу, ВУ
Дедиње обезбедити и куване оброке и за кориснике прихватног центра у Сомбору) и
- Уговором о пружању услуга набавке намирница, припреме и дистрибуције оброка у
прихватном центру за смештај миграната у Сомбору број 357-111 од 28.09.2018. године са
Представништвом Care Serbia у Београду. (примењује се у периоду од 01.10.2018. до
06.12.2019. године).
Г.3. Кухиња прихватни центар Шид
Приходи остварени у кухињи прихватног центра Шид износе 2.992.912 динара.
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Евидентирани су на основу Уговора о пружању услуга набавке намирница, припреме и
дистрибуције оброка прихватним центрима за смештај миграната Адашевци и Принциповац
број 357-147 од 30.11.2018. године са Представништвом Care Serbia у Београду.
Чланом 12. Уговора дефинисано је да ће се Уговор примењивати од 28.11.2018. до
28.02.2019. године.
Г.4. Кухиња прихватни центар Врање
Приходи остварени у кухињи прихватног центра Врања износе 18.340.330 динара.
Евидентирани су на основу Уговора о достави хране у прихватне центре Врање и
Бујановац број 1875-10 од 28.09.2018. године са Представништвом Care Serbia у Београду.
Чланом 6. тачка 1. Уговора дефинисано је да временски оквир трајања овог уговора је
почев од 01.10.2018. године до 06.12.2019. године, осим уколико се не продужи уз обострану
сагласност уговорних страна.
Војна установа „Дедиње“ остварила је приходе продајом производа на продајним
местима: пекара у износу од 26.333.627 динара; кухиња Кнежев лад у износу од 94.167
динара, кухиња Клуб Војске Србије у износу од 652.907 динара, кухиња хотела „Бристол“ у
износу од 4.880.789 динара, посластичарница хотела „Бристол“ у износу од 7.901.264 динара,
посластичарница у Нишу у износу од 53.844 динара, магацин меса у износу од 9.957.864
динара и магацину сушари у износу од 8.946.937 динара.
1.2.2. Приходи остварени реализацијом производа и услуга Војске Србије - рачун
61410
Приходи остварени реализацијом производа и услуга Војске Србије износе 51.061.077
динара.
А. Одлуком о коришћењу, управљању, одржавању и евиденцији објеката за привремени
смештај професионалних припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране
број 919-1 од 6. августа 2015. године („Службени војни лист“ бр. 22/2015) одређени су
објекти за привремени односно самачки смештај на начин утврђен овом одлуком.
Објекти за привремени смештај су Војни самачки хотел „Бристол“ у Београду; Војни
самачки хотел „Звездара“ у Београду, Војни самачки хотел „Галеб“ у Београду; Војни
самачки хотел „Делиград“ у Београду; Спортско-рекреациони центар „Сурчин“ у Сурчину;
Војни самачки хотел „Фрушкогорац“ у Никинцима и Војни самачки хотел „Краљево“ у
Краљеву.
Објектима за привремени смештај управља и о њима води евиденцију Управа за општу
логистику Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране. Такође, врши и контролу
пружања услуга у овим објектима.
Привремени смештај додељује Комисија за доделу привременог смештаја у складу са
Пословником о раду и наређењем помоћника министра одбране за материјалне ресурсе о
формирању комисије, на основу прегледа слободних смештајних капацитета које припремају
војне установе.
Начелник Управе за општу логистику Сектора за материјалне ресурсе Министарства
одбране доноси решења о додели привременог смештаја, на основу предлога и извештаја
комисије. Изузетно, изузимањем из реда првенства, на период од шест месеци, може се
доделити привремени смештај, о чему одлучује помоћник министра за материјалне ресурсе,
на предлог комисије.
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Војна установа у чијем саставу послује објекат за привремени смештај закључује
уговор са лицима којима се пружају услуге привременог смештаја.
Одлуком о измени одлуке о коришћењу, управљању, одржавању и евиденцији објеката
за привремени смештај професионалних припадника Војске Србије и запослених у
Министарству одбране број 237-8 од 10. септембра 2018. године (Службени војни лист бр.
27/2018), за привремени односно самачки смештај одређени су објекти: Војни самачки хотел
„Звездара“ у Београду, Војни самачки хотел „Галеб“ у Београду; Војни самачки хотел
„Делиград“ у Београду; Спортско-рекреациони центар „Сурчин“ у Сурчину.
Решењем Дирекције за услуге стандарда Управе за општу логистику Инт. Број 21-1 од
12. јануара 2012. године утврђене су цене самачког смештаја у војно-самачким хотелима из
састава Војних установа које послују у надлежности ДУС УОЛ СМР МО.
Табела број 5: Преглед остварених прихода по основу привременог смештаја
Ред. Бр.
0
1.
2.
3.
4.
5.

Назив објекта
1
Војни самачки хотел "Бристол"
Војни самачки хотел "Звездара"
Војни самачки хотел "Галеб"
Војни самачки хотел "Делиград"
Спортско-рекреациони центар "Сурчин"
У к у п н о

Место
2
Београд
Београд
Београд
Београд
Сурчин

Укупан број
смештајних
јединица
3
157
190
127
101
20
595

Укупан
број
лежајева
4
259
403
280
317
90
1.349

Приход у
динарима
5
10.271.426
6.714.919
8.030.925
5.432.830
1.952.040
32.402.140

Б. Хотел „Бристол“
Приходи у износу од 17.404.816 динара односе се на приходе од смештаја пролазних
гостију у комерцијалном делу хотела „Бристол“ у Београду.
Одлуком о коришћењу, управљању, одржавању и евиденцији објеката за привремени
смештај професионалних припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране
број 919-1 од 6. августа 2015. године у члану 5. став 1. утврђено је да собе за пролазне госте у
објектима за привремени смештај издају војне установе из састава Дирекције за услуге
стандарда по ценама које утврди војна установа у чијој надлежности је објекат за
привремени смештај на основу услова на тржишту.
Решењем Дирекције за услуге стандарда Управе за општу логистику Инт. Број 21-1 од
12. јануара 2012. године, у члану 4. став 1.утврђено да цене ноћења у смештајним
јединицама за комерцијалне потребе одређује директор установе, с тим да цене за грађане
Републике Србије не треба да буду веће од нивоа цена у хотелима исте категорије у месту
локације.
Чланом 4. став 2. ове одлуке утврђено је да ће се цене ноћења у смештајним јединицама
за комерцијалне потребе, за припаднике МО и ВС, умањити 20% од цена из претходног
става.
Решењем Инт. Бр. 140-1 од 11.01.2016. године и Решењем Инт. Бр. 140-2 од 11.01.2016.
године извршене су измене цена услуга смештаја за пролазне госте.
Цене смештаја остале су непромењене до септембра 2018. године, када је хотел
„Бристол“ престао да пружа услуге самачког смештаја у складу са Одлуком о измени одлуке
о коришћењу, управљању, одржавању и евиденцији објеката за привремени смештај
професионалних припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране број 237-8
од 10. септембра 2018. године.
Перионица рубља при ВСХ „Бристол“
Приходи остварени у Перионица рубља при ВСХ „Бристол“ износе 1.152.047 динара.
Односе се на приходе од прања столњака, радне одеће, надстолњака, постељине и осталог за
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потребе других објеката Установе. Књижења су вршена на основу достављене документације
на конту прихода остварене реализације производа и услуга Војске Србије и трошкова услуга
прања веша. Перионица је престала са радом у септембру 2018. године.
Магацин репроматеријала одеће
Приходи остварени у магацину репроматеријала одеће износе 102.053 динара и односе
се на остварену разлику у цени.
1.3. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. - група рачуна 64
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износе 76.067.032 динара што
је за 18,40% мање у односу на 2017. годину (93.222.908 динара)
1.3.1. Приходи од донација - рачун 64010
Приходи од донација износе 19.717 динара. Евидентиран је на основу Уговора о
донацији број 10-54 од 26.04.2018. године који је закључен између Војне установе „Дедиње“
и предузећа „Вендинг“ доо из Београда. Предмет донације су дечија трамболина, тобоган и
делом кућица за децу.
1.3.2. Приходи од рефундација - рачун 64020
Приходи од рефундација износе 76.047.315 динара.
Пословница „Јединство“ - Рефундације трошкова из делатности одевања
Војна установа „Дедиње“, пословница „Јединство“ остварила је приходе од
рефундације трошкова из делатности одевања у износу од 33.285.871 динар.
Приходи су остварени на основу Решења УОЛ СМР МО Инт. Број 652-6 од 02.07.2010.
године и Решења Инт. Број 652-12 од 22.12.2010. године.
Рефундација трошкова се врши на основу захтева који Војна установа „Дедиње“
упућује МО СМР Управи за општу логистику. Обрачун трошкова извршен је на основу
документације у прилогу.
Трошкови који се рефундирају: набавна вредност репроматеријала; трошкови
материјала (вода, смеће, електрична енергија, грејање, гориво); трошкови зарада (бруто
зараде радника, трошкови превоза и дневнице); производне услуге (ПТТ услуге);
амортизација (месечна); нематеријални трошкови (осигурање, банкарске услуге).
Рефундација трошкова енергената за хотеле
Војна установа „Дедиње“, остварила је приходе од рефундације трошкова енергената за
хотеле у укупном износу од 42.761.444 динара, од чега се износ од 2.059.888 динара односи
на СРЦ Сурчин; износ од 7.268.400 динара на Хотел „Делиград“; износ од 6.500.172 динара
на Хотел „Галеб“; износ од 15.760.994 динара на Хотел Бристол - рецепцију некомерцијалног
дела и износ од 11.171.990 динара на Хотел „Звездара“.
Приходи су остварени на основу Одлуке СМО Инт. број 1185-192/92 од 19.10.1993.
године и Одлуке о допуни одлуке о рефундацији трошкова за војносамачке хотеле Инт. број
37-13 од 29.03.1994. године.
Рефундација трошкова се врши на основу захтева који Војна установа „Дедиње“
упућује МО СМР Управи за општу логистику. Обрачун трошкова извршен је у износу од
70% од износа рачуна за хотеле, на основу документације у прилогу.
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Рефундирају се трошкови: електричне енергије (ЕПС Србије и КЦ Србије), грејања
(ЈКП Београдске електране и КЦ Србије), воде (ЈКП Београдски водовод и канализација) и
одвоз смећа (ЈКП Градска чистоћа).
1.4. Други пословни приходи – група рачуна 65
Други пословни приходи износе 13.596.999 динара, што је за 70,92% више у односу на
2017. годину (7.955.219 динара).
1.4.1. Приходи од закупнина – група рачуна 650
Приходи од закупнина износе 576.834 динара.
1.4.1.1. Приходи од закупнина станова – рачун 65020
Војна установа „Дедиње“ издала је у закуп на одређено време три стана и по том
основу остварила приход у износу од 209.501 динар.
Табела број 6: Преглед прихода по основу закупа стана
Ред.
Бр.

Решење о давању
стана у закуп
(број и датум)

0

1

1.

528-20 од 23.10.2002.

2.

Инт бр. 998-2/2000
од 22.05.2000.

2
ул. Сергеја Јесењина бр. 16,
Земун Поље
Насеље
Марко
Перичин
„Камењер“, Сремска Митровица

3.

1036-3 од 21.07.2003.

Браће Јерковић бр. 83, Београд

Локација

Уговор о закупу на
одређено време
(број и датум)
3
528-23 од
07.11.2002.

Приход
евидентиран
у 2018.
години
4

У динарима
Уплаћена
закупнина
у 2018.
години
5

56.082,66

46.250,98

2111-2 од 7.11.2000.

93.571,68

75.165,36

1036-5 од
24.07.2003.

59.847,00

није

209.501,34

121.416,34

У к у п н о

Закљученим уговорима у члану 3. између осталог дефинисано је да се закупац обавезује
да ће закупнину плаћати сваког месеца и то најкасније до 05-ог у месецу за претходни месец
и да за случај неблаговременог плаћања закупнине и других обавеза – трошкова проистеклих
из коришћења закупљеног објекта, закупац плаћа законску затезну камату.
Чланом 9. Уговора дефинисано је да се уговор раскида и закупац губи право даљег
коришћења закупљеног објекта, између осталог ако за два узастопна месеца не плати
закупнину.
Сектор за економско финансијске послове упутио је Правној служби Војне установе
„Дедиње“ Предлог за утужење број 232-43 од 26.10.2018. године закупца по Уговору
број 1036-5 од 24.07.2003. године.
1.4.1.2. Приходи од закупнина сала – рачун 65030
Приходи од издавања сала износе 367.333 динара и односе се уступање простора на
основу закључених уговора и издатих закључница.
Табела број 7: Преглед остварених прихода од закупнина сала
Ред. Бр.
0
1.
2.

Организациона јединица
1
Ресторан Кеј са пивницом , Нови Сад
Пивница, Нови Сад

Остварени приход у динарима
2
14.500
196.667
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Ред. Бр.
0
3.
4.
5.
6.

Организациона јединица
1
Киоск у кругу Војне болнице
Ресторан КВС Ниш
Ресторан КВС Врање
Ресторан хотела "Бристол"
У к у п н о

Остварени приход у динарима
2
5.000
62.500
58.666
30.000
367.333

1.4.2. Приходи од тантијема и лиценцираних накнада – конто 652
Приходи од тантијема и лиценцираних накнада износе 426.028 динара и односе се на
приход од фотографских услуга.
Табела број 8: Преглед остварених прихода од тантијема и лиценцираних накнада
Ред. бр.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Организациона јединица
1
Кухиња ресторана „Кнежев лад“
Ресторан „Кнежев лад“
Шанк ресторана „Кнежев лад“
Шанк клуб ВС Топчидер
Ресторан клуба ВС Земун
Ресторан клуб Војске Србије
У К У П Н О

Остварени приход у динарима
2
6.800
5.333
25.067
93.575
28.700
266.553
426.028

Војна установа „Дедиње“ закључила је Уговор о уступању права на пружање
фотографских услуга у објектима Војне установе за период 01.01.-31.12.2018. године број
1453-13 од 27.12.2017. године са „Мар Артикс“ из Београда.
Чланом 2. Уговора дефинисане су цене по госту свечаности по закључници и остали
услови под којима се уступају права на пружање предметних услуга у објектима Војне
установе.
Чланом 3. Уговора дефинисано је да се корисник услуга обавезује да укупан месечни
износ на основу цена из члана 2. Овог уговора у целости уплаћује на текући рачун даваоца
услуга до 05-ог у месецу за претходни месец, а на основу фактуре даваоца услуге.
Из достављене документације није могуће утврдити како је извршен обрачун услуге,
односно евидентиран приход.
1.4.3. Остали пословни приходи – рачун 659
Остали пословни приходи износе 12.594.136 динара.
А. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
На основу Уговора за услуге за екстерне акције Европске заједнице Бр. 401-0000876/2018-16 који финансира Европска заједница, Војна установа "Дедиње" закључила је
Уговор услуге хране и смештаја за Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања и Министарство унутрашњих послова број: 1717-2 од 19.07.2018. године са
Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Предмет овог Уговора јесте обезбеђење услуга исхране и смештаја, а уговорена
вредност износи 4.351.723 динара.
Датум почетка примене је датум потписивања Уговора, а рок за извршење задатка је до
12.04.2019. године.
Плаћање и камата за закаснело плаћање дефинисана је чланом 29. тачка 1. у делу
Посебни услови. У првом месецу предвиђена је авансна уплата у износу од 40% уговорене
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вредности, после подношења почетног извештаја, гаранције за авансно плаћање,
предфактуре и фактуре.
Приход у износу од 1.740.689 динара (аванс у висини 40%), остварен је на основу
рачуна за предфинансирање бр. 26/857 од 17.10.2018. године.
Б. Установа је на основу Решења И број 23-3 од 23. јануара 2018. године извршила
набавку поклона (телевизора) цивилним лицима којима је престала служба у Војној установи
„Дедиње“ услед стицања права на пензију. Део средства у износу од 65.160 динара исплаћен
на име поклона за четири лица који пружају услуге хигијенског одржавања просторија на
Војномедицинској академији и припреме и услуживања прописаних оброка хране у складу са
одредбама Уговора о пружању услуга Пов. Број 6-15 од 27.02. 2006. године. Средства за
набавку поклона за ова лица установа је рефундирала од Војномедицинске академије и по
том основу евидентирала приходе.
В. „Swisslion marketi“ А.Д. из Новог Сада
Војна установа „Дедиње“ закључила је Уговор о пословно - техничкој сарадњи Инт.
150-19 од 03.05.2007. године са „Swisslion marketi“ А.Д. из Новог Сада. Предмет уговора је
пословно-техничка сарадња која обухвата организовање трговинске делатности у продајном
објекту ВУ „Врњачка бања“ – „Дисконт“, Краљево, на принципу заједничких улагања и
поделе добити.
Чланом 4. Уговора дефинисано је да се „Swisslion marketi“ обавезује да на име
извршених улагања и учешћа у оствареној добити уплаћује паушални износ од 180.000
динара месечно. У наведени износ није урачунат ПДВ.
Чланом 7. Тачка 1. Уговора дефинисано је да уговор ступа на снагу даном обостраног
потписивања од стране оба уговарача и важи годину дана од дана ступања на снагу.
Анексима Уговора Војна установа „Дедиње“ продужила је важење уговора и то:
- Анексом Уговора о пословно - техничкој сарадњи Инт. број 150-27/07 од 22.04.2008.
године, чланом 2. продужено је важење уговора до 31.12.2008. године.
- Анексом Уговора о пословно - техничкој сарадњи Инт. број 4/47-1 од 29.04.2009.
године, чланом 1. продужено је важење уговора до 31.12.2009. године.
- Анексом Уговора о пословно - техничкој сарадњи Инт. број 4/47-4/09 од 31.12.2009.
године, чланом 1. продужено је важење уговора до 31.03.2010. године.
- Анексом Уговора о пословно - техничкој сарадњи број 9-197 од 02.08.2010. године,
продужено је важење уговора до 31.12.2010. године.
Приходи од „Swisslion marketа“ остварени су без закљученог уговора у износу од
1.800.000 динара.
„Beoline Trade“ доо из Београда
Војна установа „Дедиње“ закључила је Уговор број 501/16, деловодни број 11-58 од
25.03.2016 године са „Beoline Trade“ доо из Београда. Предмет овог уговора је
распоређивање девет аутомата за самопослуживање кафе и snack производа у пет објеката
ВУ Дедиње. Чланом 3. Уговора дефинисана је надокнада за коришћење простора за један
аутомат на месечном нивоу износи 10% од укупног бруто промета за топле напитке и 4% од
укупног промета за snack производе, које ће се очитавати и обрачунавати једном у два
месеца уз присуство овлашћеног представника ВУ Дедиње. „Beoline Trade“ се обавезује да
наведену надокнаду уплати на текући рачун ВУ Дедиње у валути, након испостављања
фактуре.
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Чланом 4. Уговора дефинисано је да уговор ступа на снагу даном потписивања, и да ће
се примењивати од дана 14.03.2016. године. Уговор је закључен на одређено време од 12
месеци и важи од датума потписивања. Уколико, по истеку периода на који је закључен,
уговорне стране желе да продуже Уговор, то ће бити учињено са анексом Уговора.
Приходи остварени од „Beoline Trade“ доо из Београда на име коришћења простора
износе 8.913 динара.
„Delikomat“ доо огранак Београд
Војна установа „Дедиње“ закључила је Уговор о коришћењу број 10/76 од 30.06.2018
године са „Delikomat“ доо огранак Београд из Београда. Предмет овог уговора је најам
односно употреба 145 стојећих аутомата фирме „Delikomat“ за припрему и продају топлих
напитака као и 14 стојећих аутомата за продају хладних напитака и снекова, у просторијама
странке.
Чланом 5. Уговора дефинисано је да је „Delikomat“ дужан странци повраћај трошкова
који настају радом аутомата 3 динара (урачунат ПДВ) од сваког продатог артикла, односно
10 динара (урачунат ПДВ) од сваког продатог артикла на локацији ВМА. „Delikomat“ је
дужан странци да пошаље месечни извештај о продаји, а странка је у обавези да по пријему
извештаја достави „Delikomatu“ фактуру са обрачунатим ПДВ-ом.
Чланом 7. Уговора дефинисано је да „Delikomat“ странци даје у употребу стојеће
аутомате, које употребљава у свом простору, за одређени период од 1 године, колико је и
дужина трајања уговора.
Приходи остварени од „Delikomat“ доо из Београда на име коришћења простора износе
645.310 динара.
"Intercaffe" доо, Београд
Војна установа „Дедиње“ закључила је Уговор о пословно - техничкј сарадњи број
009/2018 од 01.08.2018 године са "Intercaffe" доо из Београда. Предмет овог уговора је
поставка самоуслужних аутомата за дистрибуцију топлих и хладних напитака и
прехрамбених производа (аутомати).
Чланом 4. тачка 1. Уговора дефинисано је да су се уговорне стране споразумно
договориле да је достављач дужан кориснику повраћај трошкова који настају радом аутомата
и то у висини од 10% бруто месечног прихода од аутомата за кафу и топле напитке и 5%
бруто месечног прихода од аутомата за хладне напитке и грицкалице из овог уговора, а која
ће се примењивати све док уговорене стране не уговоре другачије анексом или новим
Уговором. Тачком 2. овог члана дефинисано је да је достављач дужан да кориснику пошаље
месечни извештај о продаји.
Уговор је закључен до раскида уговора.
Приходи остварени од "Intercaffe" доо из Београда на име коришћења простора износе
257.817 динара.
Физичко лице
Војна установа „Дедиње“ закључила је Уговор о купопродаји отпадака хране број 18426 од 24.08.2018. године са физичким лицем из Београда. Предмет уговора је купопродаја
отпадака хране из ресторана интерната Војне гимназије и у касарни "Бањица 2".
Чланом 2. Уговора дефинисано је да месечна цена отпадака хране - помија износи 4.800
динара, ПДВ је укључен у цену, за процењеу дневну количину од 60 килограма.
Уговор ступа на снагу даном потписивања, а примењиваће се до 31.08.2019. године.
Приходи остварени по овом основу износе 13.090 динара, од чега је 6.545 динара
приход ресторана интерната Војне гимназије, а 6.545 динара приход касарне "Бањица 2".
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2. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер
вредности кроз Биланс успеха
Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности
кроз Биланс успеха износе 64.900 динара, што је за 71,90% мање у односу на 2017. годину
(231.000 динара). Односе се на приходе од усклађивања вредности потраживања од купаца у
земљи (рачун 68500).
Војна установа „Дедиње“ је евидентирала приход у укупном износу од 64.900 динара,
који је наплаћен у 2018. години, а односи се на потраживања из ранијих година која су под
сумњом ненаплативости отписана. Наплаћена су потраживања од купца „Биостент“ доо из
Београда у износу од 10.900 динара и купца П.Д. „Еуростар“ у износу од 54.000 динара.
3. Остали приходи
Остали приходи износе 42.995.936 динара, што је за 642,67% више у односу на 2017.
годину (5.789.377 динара).
3.1.Остали приходи - рачуни групе 67
Остали приходи износе 42.811.694 динара, што је за 639,49% више у односу на 2017.
годину (5.789.377 динара).
3.1.1. Добици од продаје основних средстава - рачун 67040
Добици од продаје основних средстава износе 637.217 динара и односе се на приходе
од продаје расходованих покретних ствари.
У складу са одредбама Правилника о материјалном пословању у Министарству одбране
и Војсци Србије спроведени су прописани поступци за оглашавање покретних ствари
застарелим, неперспективним и неподобним. Поступци су покренути због чињенице да се
ради о стварима чија употреба није економична, да су то ствари које се не могу користити
због техничке застарелости и немогућности економског одржавања.
На основу прикупљених понуда и предлога Комисије за спровођење поступка продаје,
директор је донео Одлуку о продаји. Војна установа "Дедиње" остварила је приходе у складу
са испостављеним рачунима:
- број 26/228 од 28.02.2018. године у износу од 9.167 динара (Застава 101 Poly);
- број 26/392 од 08.05.2018. године у износу од 613.600 динара (комбај житни "Змај 142" и
- број 26/1082 од 30.10.2018. године у износу од 14.450 динара (апарати за лиснате убрусе,
апарат за тоалет листиће и дозери за течни сапун).
3.1.2 Вишкови основних средстава - рачун 67410
Вишкови основних средстава износе 5.000 динара.
На овом рачуну евидентирана је слика, на основу извршене процене у износу од 10% од
тржишне вредности.
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3.1.3 Вишкови материјала – рачун 67420
Вишкови материјала износе 1.167.689 динара, од чега се износ од 233.529 динара
односи на вишкове у пекари; износ од 165.460 динара на кухињу Кнежев лад; износ од 17.709
динара на кухињу клуба ВС Земун; износ од 74.578 динара на кухињу Батајница; износ од
145.651 динара на кухињу клуб Војске Србије; износ од 316.086 динара на кухињу ресторана
ВП 5000 Панчево; износ од 14.743 динара на кухињу пилотског ресторана; износ од 32.098
динара на кухињу Хотела Бристол и износ од 167.835 динара на посластичарницу хотела
„Бристол“ (7603).
3.1.4. Вишкови инвентара, ауто-гума и амбалаже – рачун 67440
Вишкови инвентара, ауто-гума и амбалаже утврђени су у 47 организационих јединица и
износе 781.563 динара
На овом рачуну у износу од најмање 231.477 динара, у робно-материјалном
књиговодству су прокњижени мањкови инвентара, али је контирањем стање аутоматски
отишло на приход у финансијском књиговодству, а на бази програмских релација. Износ од
најмање 214.478 динара представља сторно новог ситног инвентара, који приликом
затварања хотела Бристол пребачен у магацин ситног инвентара. Ради продаје ситног
инвентара, извршен је сторно улаза робе, што се у финансијском књиговодству приликом
контирања евидентира као вишак на конту 67440. Инвентар је пребачен у магацин трговачке
робе након чега је овај магацин задужио радно место са датим инвентаром као робом по
продајним ценама.
3.1.5 Вишкови робе – рачун 67450
Вишкови робе износе 137.557 динара и односе се на вишак робе у магацину прехране
воће и поврће у износу од 8.325 динара; магацину меса у износу од 80.502 динара; магацину
трговачке робе у износу од 35.847 динара; магацину трговачке робе у износу од 12.765
динара и магацину воћа и поврћа у износу од 117 динара.
3.1.6 Остали вишкови који се утврде редовном и ванредним пописом – рачун 67490
Остали вишкови који се утврде редовном и ванредним пописом утврђени су у 90
организационих јединица за које се води робно материјално књиговодство и износе 1.842.995
динара. Од укупно утврђених вишкова, износ од 329.722 динара (17,89%) односи се на
кухињу ресторана Дома гарде; износ од 285.865 динара (15,51%) на бифе ВМЦ Нови Београд
и износ од 201.890 динара (10,95%) на All inclusive ресторана КВС Топчидер.
3.1.7. Приходи од смањења обавеза – рачун 67500
Приходи од смањења обавеза износе 112.834 динара и односи се на приходе остварене
смањењем обавеза према добављачима: Агромондо доо из Новог Сада у износу од 17.900
динара; Ерцег из Суботице у износу од 370 динара; „Делта ДМД“ доо из Београда у износу
од 43.716 динара и „В2М“ доо из Београда у износу од 50.845 динара.
3.1.8. Приходи спорова – рачун 67900
Приходи спорова износе 34.815.032 динара.
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Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-1825/2018 од 1. марта 2018. године
утврђено је да Министарство одбране изврши уплату на пословни рачун Војне установе
„Дедиње“ у износу од 34.815.000 динара, за покриће расхода насталих извршењем судске
пресуде донете по тужби фирме „Bućaj-Co“ export-import доо из Приштине, против правног
претходника реформисане ВУ „Морава“ у вези са заплењеном робом предметног предузећа
за потребе Војске Србије у време ратних дејстава 1999. године.
3.1.9. Приходи од наплаћених пенала, казни штета - рачун 67930
Приходи од наплаћених пенала, казни штета износе 51.318 динара. односе се на
обуставе месечне плате, за 21 запосленог, у висини од 5% месечне плате за месец у ком је
изречена дисциплинска мера. Мера се изриче Наредбом дисциплинске комисије, а Решењем
спроводи поступак обуставе.
Правило о војној дисциплини ВК ПРС број 2-2 од 19. априла 2016. године („Службени
војни лист број 92016) у члану 8. став 5. прописује да професионалном војном лицу и војном
намештенику, дисциплинску меру смањење плате за месец у којем се дисциплинска мера
изриче од 5% до 10% имају право да изричу претпостављене старешине на положају
команданта батаљона или равном положају, а од 5% до 20% - претпостављене старешине на
положају команданта бригаде, њему равном или вишем положају.
3.1.10 Приходи по основу накнадно примљеног рабата - рачун 67940
Приходи по основу накнадно примљеног рабата износе 2.293.390 динара.
Евидентирани су на основу књижних писама „Апатинске пиваре“ доо из Апатина;
„Књаз Милош“ ад из Аранђеловца; „Имлек“ а.д. из Београда; ЈКП Београдске електране; Nis
Gazprom Neft ad, Нови Сад; Coca – Cola HBC Srbija doo, Земун; ЈП ЕПС Београд; „Principal
Duo“ doo, Чачак; „Ланива“ доо, Београд, „Еко дим“ доо, Београд и „Mg Mivela“ doo, Нови
Београд.
3.1.11. Накнада штете наплаћена по основу осигурања - рачун 67950
Приходи од накнада штете наплаћене по основу осигурања износе 524.652 динара
Приход од ДДОР Нови Сад а.д.о. у Београду остварен је у износу од 319.116,35 динара,
на основу Уговора о пружању услуге осигурања имовине и лица за потребе ВУ "Дедиње" за
2017/2018. годину број 899-10 од 04.08.2017. године и Полиса осигурања:
- број 663073278 од 16.08.2017. године (осигурање возила);
- број 663063444 од 16.08.2017. године (осигурање грађевинских објеката);
- број 663077329 од 16.08.2017. године (осигурање запослених) и
- број 663077626 од 16.08.2017. године (осигурање гостију комерцијалног дела Хотела
„Бристол“).
Укупна уговорена цена за извршену предметну услугу износи 418.367 динара без ПДВа. Осигурање је закључено са одређеним роком трајања од 16.08.2017. до 16.08.2018. године.
Војна установа „Дедиње“, пословница „Јединство“ остварила је приход од Компаније
„Дунав осигурања“ а.д.о. у износу од 205.536 динара на основу полисе број 7-4481840 .
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3.1.12. Остали непословни и ванредни приходи - рачун 67990
Остали непословни и ванредни приходи износе 217.632 динара и односе се на
евидентиране приходе наплаћене по основу утврђених мањкова основних средстава
3.1.13. Остали непословни и ванредни приходи (лом) - рачун 67991
Остали непословни и ванредни приходи износе 106.669 динара и односе се на наплату
лома у складу са ценом која је саставни део ценовника менија за свадбени ручак, дочек Нове
године и остале свечаности.
3.1.14. Остали непословни ванредни приходи ЗАМП - рачун 67992
Остали непословни ванредни приходи ЗАМП износе 118.145 динара и односе се на
наплату накнаде за музички програм у складу са ценом која је саставни део ценовника менија
за свадбени ручак, дочек Нове године и остале свечаности.
3.1.15. Приходи од усклађивања вредности залиха – рачун 684
Приходи од усклађивања вредности залиха износе 184.242 хиљаде динара.
Војна установа „Дедиње“ је у 2010. години извршила исправку вредности робе у
магацину конфекције и том приликом евидентирала је расход, односно обезвредила вредност
залиха и материјала (рачун 58400) у износу од 42.849.440 динара.
У 2018. години, из магацина конфекције издала је у продавницу робу у вредности од
184.242 хиљаде динара и том приликом евидентирала је приход од усклађивања вредности
залиха.
4. Расподела прихода
Војна установа „Дедиње“ је на бази остварења из 2017. године сачинила План прихода
и расхода за 2018. годину који је саставни део предлога Плана пословања Војне установе
„Дедиње“ И број 1381-12 од 27.12.2017. године.
Решењем Дирекције за услуге стандарда Управе за општу логистику, Сектора за
материјалне ресурсе Министарства одбране дата је сагласност на Годишњи план пословања
за 2018. годину
Табела број 9: План прихода и расхода у ВУ „Дедиње“ за 2018. годину
У динарима
Ред.
Бр.
0

Елементи
1
П Р И Х О Д И

1.
Приходи од продаје робе на мало
2.
Прихди из БП - са ПП
3.
Приходи остварени реализацијом производа и услуга ВС
4.
Приходи остварени реализацијом сопствених производа
5.
Приходи од рефундација (смештај и одевање)
6.
Остали пословни приходи (приходи од закупнина, фотографских услуга итд)
А) Пословни приходи (1-6)
7.
Приходи од затезних камата
8.
Остали финансијски приходи
Б) Финансијски приходи (7-8)
9.
Добици од продаје основних средстава и материјала
10.
Вишкови - разни
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Износ у динарима
2
326.000.000
190.000.000
64.000.000
350.000.000
90.000.000
11.000.000
1.031.000.000
15.000.000
0
15.000.000
1.200.000
1.000.000
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Ред.
Елементи
Бр.
0
1
11.
Приходи по основу накнадно примљеног рабата
12.
Остали непословни и ванредни приходи
В) Непословни и ванредни приходи (9-12)
Г) Приходи од усклађивања вредности имовине
УКУПНИ ПРИХОДИ (А-Г)
Р А С Х О Д И
А)
Набавна вредност продате робе и материјала
Б)
Трошкови материјала
В)
Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања
Г)
Трошкови производних услуга
Д)
Трошкови амортизације
Ђ)
Нематеријални трошкови
Е)
Финансијски расходи
Ж)
Непословни и ванредни расходи
З)
Расходи по основу обезвређивањ имовине
УКУПНИ РАСХОДИ (А-З)
Р Е З У Л Т А Т

Износ у динарима
2
2.500.000
1.500.000
6.200.000
3.000.000
1.055.200.000
298.000.000
327.580.000
355.969.500
35.280.000
17.500.000
17.550.000
500.000
240.000
1.500.000
1.054.119.500
1.080.500

Образложење закључка у погледу правилности остваривања и расподеле прихода
Војна установа „Дедиње” је у 2018. години остваривала приходе из редовног пословања
по основу пословних прихода, финансијских прихода и осталих прихода.
Сагласно прописима из области одбране, односно чл.45.и 46а Закона о одбрани23, члану
1. Уредбе о трансформацији војних установа које обављају производну и услужну делатност
по принципу стицања и расподеле добити и о правима и обавезама цивилних лица на служби
у Војсци Србије запослених у тим установама24 и акту о оснивању Установа има третман
војне установе која послује по принципу стицања и расподеле добити, која је организационо
и функционално везана за Министарство одбране.
У свом пословању није примењивала Закон о буџетском систему, већ подзаконски акт
Правилник о војним установама које послују по принципу стицања и расподеле дохотка25
који је престао да важи, а који је донет за извршавање закона који су се примењивали у
тадашњој Социјалистичкој федеративној Републици Југославији. Овим правилником, поред
осталог, била су уређења питања која се односе на средства и изворе средстава и утврђивање
и распоређивање укупног прихода, дохотка и чистог дохотка.

„Службени гласник РС", бр. 116/07, 88/09, 88/09-др.закон, 104/09-др.закон, 10/15 и 36/18
„Службени гласник РС“, бр. 58/08, 94/09 и 10/13
25
„Службени војни лист“ бр. 5/86 , 1/91 и 31/91
23
24
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