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ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
1. Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја
Извршили смо ревизију саставних делова финансијских извештаја Градске управе
града Београда-Секретаријата за енергетику у делу који се односи на расходе и издатке,
обавезе и интерне контроле а у оквиру ревизије консолидованих финансијских
извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања града Београд за 2014.
годину, у складу са Уставом Републике Србије 1, Законом о Државној ревизорској
институцији 2 и Законом о буџетском систему 3.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
У складу са Законом о буџетском систему, Законом о локалној самоуправи 4, Законом о
главном граду 5 и Статутом града Београда 6, руководство је одговорно за припрему и
презентовање саставних делова финансијских извештаја према Закону о буџетском
систему, Уредби о буџетском рачуноводству 7, Правилнику о начину припреме,
састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава,
корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских
фондова 8 и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем 9. У ову одговорност спада осмишљавање, успостављање и одржавање
интерних контрола које су релевантне за припрему и презентовање саставних делова
финансијских извештаја које не садрже материјално значајне погрешне исказе, било да
су настала услед преваре/криминалне радње или грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да, на основу ревизије коју смо извршили, изразимо мишљење
о саставним деловима финансијских извештаја. Ревизију смо извршили у складу са
Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI) и
Међународним стандардом ревизије 805 – Посебна разматрања – ревизије
појединачних финансијских извештаја и одређених елемената, рачуна или ставки
финансијских извештаја, који су усклађени са националним прописима. Ови стандарди
ревизије захтевају да поступамо у складу са етичким захтевима и да ревизију
планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да
„Сл. гласник РС“, бр.98/2006
„Сл. гласник РС“, бр. 10/2005 и 54/2007
3
„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 - испр.)
4
„Сл. гласник РС“, бр. 129/07
5
„Сл. гласник РС“, бр. 129/07
6
„Сл. лист града Београд“, бр. 39/08, 6/10 и 23/13
7
„Сл. гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06
8
„Сл. гласник РС“, бр. 18/15
9
„Сл. гласник РС“, бр. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/2013 – испр. и 106/13
1
2
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наведени састaвни делови финансијских извештаја не садржи материјално значајне
погрешне исказе.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и обелодањивањима датих у саставним деловима финансијских извештаја.
Избор поступака је заснован на ревизорском просуђивању укључујући и процену
ризика од материјално значајних погрешних исказа у саставним деловима
финансијских извештаја, насталим услед преваре/криминалне радње или грешке.
Приликом процене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за
припрему и презентацију саставних делова финансијских извештаја, у циљу
осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима.
Ревизија, такође, укључује процену адекватности примењених рачуноводствених
политика и процена које је користило руководство, као и оцену опште презентације
саставних делова финансијских извештаја.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни, адекватни и поуздани и да
обезбеђују основу за ревизијско мишљење са резервом.
Основ за мишљење са резервом о саставним деловима финансијских извештаја
У саставним деловима финансијских извештаја расхода и издатака, обавеза и
интерних контрола Градске управе града Београда-Секретаријата за енергетику, део
расхода и издатака је више исказан за 8.083 хиљаде динара и мање исказан за исти
износ у односу на налаз ревизије, чији се ефекти због међусобног потирања нису
одразили на коначан резултат пословања Секретаријата за енергетику за 2014. годину;
Mишљење са резервом о саставним деловима финансијских извештаја
По нашем мишљењу, осим за ефекте које на саставне делове финансијских
извештаја имају питања наведена у Основу за изражавање мишљења са резервом,
расходи и издаци, обавезе и интерне контроле Градске управе града БеградаСекретаријата за енергетику за 2014. годину су приказани истинито и објективно
и у свима материјалним аспектима у складу са примењивим оквиром
финансијског извештавања у Републици Србији.
Детаљнија објашњења о овим и осталим питањима налазе се у Прилогу I и Прилогу
II који су саставни део овог Извештаја.
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2. Извештај о правилности пословања
Извршили смо ревизију правилности пословања Градске управе града БеоградаСекретаријата за енергетику за 2014. годину, која обухвата ревизију активности,
финансијских трансакција и информација, у делу који се односи на саставне делове
финансијских извештаја расхода и издатака, обавеза и интерних контрола за 2014.
годину.
Одговорност руководства
Поред одговорности за припрему и презентовање саставних делова финансијских
извештаја описаних у претходном тексту, руководство је такође дужно да обезбеди да
активности, финансијске трансакције и информације, исказане у саставним деловима
финансијских извештаја, буду у складу са прописима који их уређују.
Одговорност ревизора
Поред одговорности да изразимо мишљење о саставним деловима финансијских
извештаја описаних у претходном тексту, наша одговорност је и да изразимо мишљења
о томе да ли су активности, финансијске трансакције и информације исказане у
саставним деловима финансијских извештаја, по свим материјално значајним
питањима, у складу са прописима који их уређују. Ова одговорност подразумева
спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа да би се утврдило да ли
су саставни делови финансијских извештаја расхода и издатака и обавеза, извршене у
складу са намером законодавца. Ови поступци укључују и процену ризика од
материјално значајне неусклађености са прописима.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прикупили довољни и одговарајући да
пруже основ за наше мишљење.
Основа за мишљење са резервом о правилности пословања саставних делова
финансијских извештаја
Као што је наведено у кључним неправилностима и шире објашњено у Напоменама
уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности
пословања Градске управе града Београда-Секретаријата за енергетику за 2014. годину,
Секретаријат је неправилно створио обавезе у износу од најмање 8.083 хиљада динара,
и то: извршио набавку услуга без спроведеног поступка јавне набавке у износу 8.083
хиљада динара.
Као што је наведено у кључним неправилностима и шире објашњено у Напоменама
уз Извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности
пословања Градске управе града Београда-Секретаријата за енергетику за 2014. годину,
Секретаријат није у потпуности успоставило ефикасан систем интерних контрола што
је проузроковало значајне неправилности код преузимања обавеза и извршавања
расхода, донети су Програми јавних комуналних предузећа који нису сачињени у
складу са важећим законским прописима и не садрже све потребне елементе; извршен
је закуп магацинског простора за лагеровање опреме за декоративно осветљење иако је
град Београд власник магацинског простора у Лештанима; није вршена адекватна
контрола да ли је фактурисана потрошња електричне енергије за јавну расвету на
мерним местима заиста потрошња електричне енергије само за објекте јавне и
декоративне расвете јер је утврђено да је било нелегалних прикључака од стране
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нехигијенских насеља и од стране власника покретних киоска; плаћање утрошка
електричне енергије се већим делом врши на основу на основу инсталисане снаге
(обрачунске величине) а не на основу утврђене стварне потрошње и не постоји
усаглашени списак локација на којима се фактурише и мери потрошња електричне
енергије за јавно осветљење, укупан број и ознаке мерног места су у сваком месецу
били различити;
Mишљење са резервом за ревизију правилности пословања
Према нашем мишљењу, осим за чињенице наведене у Основу за
изражавање мишљења са резервом, активности, финансијске трансакције и
информације укључене у саставне делове финансијских извештаја Градске управе
града Беграда-Секретаријата за енергетику за 2014. годину су, у свим материјално
значајним аспектима, у складу са прописима који их уређују.
Детаљнија објашњења о овим и осталим питањима налазе се у Прилогу I и
Прилогу II који су саставни део овог Извештаја.

Генерални државни ревизор
Радослав Сретеновић
Државна ревизорска институција Републике Србије
Макензијева 41
11000 Београд
Србија
23. децембар 2015. године
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1) Кључне неправилности у ревизији саставних делова финансијских извештаја
Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији саставних делова
финансијских извештаја Градске управе града Београда-Секретаријата за енергетику за
2014. годину, део расхода и издатака није правилно планиран и извршен према
одговарајућој јединственој буџетској класификацији и то:
1. Економска класификација
• Расходи и издаци у финансијским извештајима су укупно исказани: (1) у већем
износу од износа утврђеног налазом ревизије у износу од 8.083 хиљада динара и (2)
у мањем износу од износа утврђеног налазом ревизије у износу од 8.083 хиљада
динара чији се ефекти, због међусобног потирања, нису одразили на укупан износ
расхода и издатака.
2) Резиме датих препорука у ревизији саставних делова финансијских извештаја
Под тачком 5. наведене су мере које је субјект предузео и констатујемо да су
предузели задовољавајуће мере исправљења стања.
3) Кључне неправилности у ревизији правилности пословања
Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији саставних делова
финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе града БеоградаСекретаријата за енергетику, Секретаријат је неправилно преузео обавезу или преузео
обавезу и извршио расходе и издатке у износу од најмање 8.083 хиљада динара и то:
1. преузео обавезу и извршиo расходе и издатке у износу од 8.083 хиљада динара, без
спровођења одговарајућег поступка јавне набавке jer je извршен закуп хале и
магацина за лагеровање опреме за декоративно и јавно осветљење од ЈКП “Јавно
осветљење“ и извршено је плаћање по овом основу у току 2014. године у износу
8.083 хиљада динара уместо да Секретаријат спроведе поступак јавне набавке јер је
опреме за декоративно осветљење у власништву и пословним књигама
Секретаријата;
Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији саставних делова
финансијских извештаја и правилности пословања:
2. Секретаријат за енергетику није у потпуности успоставио систем интерних контрола
који обезбеђује разумно уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз
пословање у складу са важећим прописима, да је обезбеђена реалност и интегритет
финансијских извештаја и то:
(1) код Контролног окружења утврђени су пропусти и неправилности:
• није регулисано право власништва над мрежом јавног осветљења;
• усвојени су Програм 1. за одржавање јавног осветљења на територији града
Београда и Програм 2. за унапређење јавног осветљења без навођења
спецификације локација на којима ће се изводити радови, о којим пројектима се
ради и колико су потребна средства по сваком пројекту;
(2) код Контролних активности утврђени су пропусти и неправилности:
• Секретаријат је извршио закуп магацинског простора за лагеровање опреме за
декоративно осветљење иако је град Београд власник магацинског простора у
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Лештанима којим управља ЈП “Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу
Београда“;
• није вршена адекватна контрола да ли је фактурисана потрошња електричне
енергије за јавну расвету на мерним местима заиста потрошња електричне
енергије само за објекте јавне и декоративне расвете јер је утврђено да је било
нелегелних прикључака од стране нехигијенских насеља и од стране власника
покретних киоска;
• плаћање утрошка електричне енергије се већим делом врши на основу
инсталисане снаге (обрачунске величине) а не на основу утврђене стварне
потрошње и не постоји усаглашени списак локација на којима се фактурише и
мери потрошња електричне енергије за јавно осветљење, укупан број и ознаке
мерног места су у сваком месецу били различити;
4) Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања
Под тачком 5. наведене су мере које је субјект предузео и констатујемо да су
предузели задовољавајуће мере исправљења стања (тачка 3.1.)
За другу тачку одговорним лицима Секретаријат за енергетику препоручујемо да:
1. у циљу успостављања ефикасног система интерних обезбеди (тачка 3.2):
(1) интерно контролно окружење које ће дати позитиван став и подршку за
креирање ефикасне интерне контроле, што подразумева да се регулише
власништво над мрежом јавног осветљења у складу са Законом о јавној својини;
(2) адекватну контролу мерења и фактурисања утрошене електричне енергије за
јавно осветљење;
5) Резиме предузетих мера у поступку ревизије
У циљу отклањања наведених неправилности Секретаријат је предузео следеће мере
исправљања и доставио одговарајуће доказе:
1. саставни део конкурсне документације за набавку електричне енергије за јавно
осветљење за 2015. годину је и списак мерних места (605 мерних места) и такође се за
сваки обрачунски период сачињава тројни записник између ПД „Електродистрибуција
Београд“ доо, ЈКП“Јавно осветљење“ и Секретаријата са пописом свих мерних места
(тачка 4.1.4.7. Напомена);
2. извршена је измена и допуна Процедура доношења, праћења реализације и
контроле извршења Програма 1. (број XVI-03 352-246/15 od 19.08.2015. године) и
извршене су измене и допуне Програма 1. (број 4030 од 25.088.2015. године) којим је
утврђен и прецизиран поступак у случају нелегалних прикључења; након прибављања
сагласности градоначелника закључен је анекс 1. Основног уговора (број XVI-01401.1-3/15 од 2.09.2015. године) (тачка 4.1.4.7. Напомена);
3. упућен је допис ЕПС Снабдевање доо Београд којим се иницира да исти од
оператора дистрибутивног система захтева ажурно очитавање мерних места-бројила на
месечном нивоу и обавеза редовног очитавања утврђења је чланом 8. Уговора о
испоруци електричне енергије за објекте јавног функционалног и декоративног
осветљења број XVI-01.401.1-16/15 од 24.07.2015. године и достављени су рачуни за
месец август 2015. године на коме се види да се вршило очитавање за сва мерна места
(тачка 4.1.4.7. Напомена);
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4. закључен је анекс 3. уговора XVI-01 401.1-18/15 od 20.08.2015. године који у
прилогу садржи све рачуне на основу којих је закључен анекс (тачка 4.1.4.7.
Напомена);
5. Одлуком о ребалансу буџета града Београда за 2015. годину (Службени лист
града Београда број 35/15) и изменом и допуном Финансијског плана Секретаријата за
енергетику обезбеђена су укупна потребна средства на економској класификацији
421211-услуге за електричну енергију односно обезбеђена су средства за преузете
обавезе из 2014. године и потребна средства за обавезе које су доспеле и које ће
доспевати у току 2015. године по основу закљученог уговора за електричну енергију за
јавно осветљење (тачка 4.1.4.7. Напомена);
6. ЈКП ''Јавно осветљење'' је у сарадњи са Секретаријатом донело Измене и допуне
Програма I - Одржавање јавног (функционалног и декоративног) осветљења у 2015.
години, где су прецизно наведене: (1) све локације на којима ће се вршити системска
(групна) замена извора светлости са врстом, снагом и количином сијалица за сваку од
наведених локација и (2) све локације на којима ЈКП ''Јавно осветљење'' одржава
инсталацију декоративног осветљења. Такође, донетим Процедурама, Изменама и
допунама Програма и Анексом I основног уговора је прецизирано шта месечна
ситуација која је прилог рачуну треба да садржи, како би се могла прецизно утврдити
структура цена по потпрограмима и вршити контрола извршења Програма (тачка
4.1.4.11. Напомена);
7. У 2015. години Секретаријат за енергетику је престао да врши пренос средстава
ЈКП“Јавно осветљење“ за закуп магацинског простора са техничким и физичким
обезбеђењем и осталим припадајућим трошковима за потребе лагеровања опреме за
јавно и декоративно осветљења на тај начин што је: (1) ЈКП „Јавно осветљење''
додељен од стране града Београда пословни простор у ул. Устаничка 64, без накнаде на
неодређено време и (2) ЈКП „Београдски водовод и канализација'' уступило је на
коришћење слободни пословни простор адекватан за смештај радника, опреме и
механизације у улици Милице Јанковић бб Карабурма на период не дужи од 5 година
без накнаде;
8. донете су Допуне Процедуре доношења, праћења реализације и контроле
извршења Програма II. Након тога, ЈКП ''Јавно осветљење'' је у сарадњи са
Секретаријатом донело Измене и допуне Програма II – Унапређење и адаптација јавног
функционалног и декоративног осветљења у 2015. години, где су прецизно наведене
све локације на којима ће се изводити радови, односно табеларан приказ свих локација
са пројекцијом потребних финансијских средстава за реализацију сваког од пројеката
са наведеним вредностима за материјал, рад, транспорт и опште трошкове. На Измене
и допуне Програма II је прибављена сагласност Градоначелника и закључен је Анекс I
основног уговора са ЈКП ''Јавно осветљење''. Допуном Процедуре, Изменама и
допунама Програма и Анексом I основног уговора је прецизирано шта месечна
ситуација која је прилог рачуну треба да садржи, како би се могло прецизно пратити
извршење Програма по позицијама/потпрограмима (тачка 4.1.4.11. Напомена);

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији
Градска управа града Београда – Секретаријат за енергетику дужан је да поднесе
Институцији писани извештај о отклањању откривених неправилности у року од
90 дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја.
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Основни подаци о субјекту ревизије
Секретаријат за енергетику почео је са радом 01.07.2014. године. Наиме,
Привремени орган града Београда на седници одржаној дана 22.04.2014. године донео
је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о градској управи града Београда
(„Службени лист града Београда“ број 37/14), којом је Управа за енергетику, која је
била у саставу Секретаријата за комуналне и стамбене послове формирана као
Секретаријат за енергетику. Одредбом члана 23. Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о градској управи града Београда прописано је да даном почетка примене
наведене одлуке престаје са радом Управа за енергетику у саставу Секретаријата за
комуналне и стамбене послове, а почиње са радом Секретаријат за енергетику, са
делокругом утврђеним наведеном одлуком.
Делокруг Секретаријата за енергетику утврђен је одредбом члана 62. Одлуке о
Градској управи града Београда („Службени лист града Београда“ број 8/2013, 9/2013,
61/2013, 15/2014, 34/2014, 37/2014, 44/2014, 75/2014, 89/2014, 11/2015), којом је
прописано да Секретаријат за енергетику врши послове који се односе на: планирање и
развој енергетике на територији града; припрему акта о условима за стицање статуса
повлашћеног произвођача топлотне енергије и вођење регистра; припрему
подстицајних мера за производњу топлотне енергије коришћењем обновљивих извора
енергије; доношење Методологије о висини трошкова прикључења на систем за
дистрибуцију топлотне енергије; припрему програма и плана, као и спровођење мера
енергетске ефикасности; сарадњу са надлежном министарством ради праћења
спровођења Акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији; систем
енергетског менаџмента, у складу са законом; припрему акта којим се утврђују
посебни финансијски и други подстицаји за ефикасно коришћење енергије на
територији града, кроз реализацију пројеката и других активности; координацију
активности у области енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије
на територији града; припрему програма унапређења енергетске ефикасности у
превозу; прикупљање, контролу и обраду података о потрошњи свих врста енергената
за потрошаче на територији града; креирање и израду енергетског биланса по врстама
енергената и секторима потрошње, у свему према Европској регулативи; координацију
са надлежним електродистрибутивним предузећем у погледу заштите интереса
корисника услуга и институција на територији града; уређивање и обезбеђивање
организационих, материјалних и других услова за трајно обављање комуналних
делатности и њихов развој и то: производња и дистрибуција топлотне енергије и
обезбеђивање јавног осветљења, и других делатности на одређеном подручју за које је
град основао предузеће, односно ове послове поверио другом привредном друштву или
предузетнику; врши надзор над обављањем комуналних и других делатности из
надлежности секретаријата; издавање лиценци из области топлотне енергије, у складу
са законом; спроводи јавне набавке из надлежности секретаријата; обавља и друге
послове у областима из делокруга Секретаријата у складу са законом, статутом града и
другим прописима.
Секретаријат врши, као послове државне управе поверене законом, послове
издавања енергетских дозвола, као и друге послове државне управе које република
повери граду из делокруга секретаријата.
У складу са наведеним, од стране Градског већа града Београда дата је сагласност на
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи
града Београда-Секретаријату за енергетику број 110-365/14-ГВ, као и на Правилник о
измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској
управи града Београда-Секретаријату за енергетику број 110-424/14-ГВ.
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Сходно Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и
измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у
Секретаријату за енергетику утврђено је укупно 37 радних места. Од 37 утврђених
радних места попуњено је укупно 22 радних места. Радна места попуњена су
запосленима који су били распоређени у Секретаријату за комуналне и стамбене
послове, као и преузимањем запослених из других организационих јединица Градске
управе града Београда. Такође, 2 лица ангажована су по основу уговора о обављању
привремених и повремених послова.
У Секретаријату су образована 3 Сектора, и то:
1. Сектор енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и информационог
система енергетике, у оквиру кога су образована два одељења и то:
а) Одељење информационог система енергетике Града,
б) Одељење енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.
2. Сектор за топлотно-енергетске и електро-енергетске послове, у оквиру кога се
образована три одељења и то:
а) Одељење за снадбевање Града топлотном енергијом и топлификацију Града,
б) Одељење за јавно и декоративно осветљење Града,
в) Одељење за праћење изградње електро-енергетских објеката.
3. Сектор за економске и правне послове, у оквиру кога је образовано једно одељење и
то:
а) Одељење за економске и правне послове.
У Сектору енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и информационог
система енергетике врше се послови који се односе на: прикупљање и обраду података
о енергетским ентитетима на територији града Београда, прикупљање, контролу и
обраду података о потрошњи свих врста енергената за потрошаче на територији града,
размену података са различитим организацијама, установама и институцијама;
унапређење, проширивање и увођење нових модула и функционалности
Информационог система енергетике града Београда, праћење потреба и потрошњe свих
видова енергије; креирање и израду енергетског биланса; израду планова развоја
енергетике, предлагање мера рационалног коришћења и штедње енергије; утврђивање
предлога финансијских средстава за реализацију планова и програма; предузимање
мера ради усаглашавања развоја енергетских мрежа ради подизања енергетске
ефикасности; праћење развоја и давање предлога за примену алтернативних извора
енергије; учествовање у стварању свих видова енергетског тржишта; учествовање у
припреми и спровођењу поступака јавних набавки из ове области.
У оквиру наведеног Сектора систематизовано је укупно 11 радних места.
У Сектору за топлотно-енергетске и електро-енергетске послове врше се послови
који се односе на: планирање и развој енергетике која се односи на топлотну енергију
на територији града Београда; надзор над обављањем комуналних делатности за
производњу и дистрибуцију топлотне енергије; издавање лиценци из области топлотне
енергије за обављање делатности производње и дистрибуције топлотне енергије и
издавање енергетских дозвола за изградњу објеката за производњу топлотне енергије
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снаге преко 1 MW и објеката за дистрибуцију топлотне енергије у складу са Законом;
израду Програма одржавања и изградње објеката јавног и декоративног осветљења, као
и Програма унапређења и адаптације јавног и декоративног осветљења и праћење
њихове реализације; учествовање на пројекту новогодишњег и божићног украшавања
Града; учествовање у припреми и спровођењу поступака јавних набавки из ове области
и изради предлога финансијских средстава за реализацију ових програма; снабдевање
Града електричном енергијом; праћење израде и реализације планова и програма
изградње електродистрибутивних и електро-енергетских објеката на подручју Града
које реализује Електропривреда Србије; припремање извештаја о стању
припремљености eлектродистрибутивних објеката пре почетка грејне сезоне.
У оквиру наведеног Сектора систематизовано је укупно 15 радних места.
У Сектору за економске и правне послове врше се најсложенији економскофинансијски и правни послови који се односе на: израду годишњег финансијског плана
Секретаријата за потребе израде Одлуке о буџету града; припрему предлога
финансијског плана за потребе доношења Одлуке о буџету града и Одлуке о ребалансу
буџета града; формирање налога за плаћање по претходно ауторизованој, прихваћеној
и одобреној документацији; праћење реализације финансијског плана по позицијама корисницима буџетских средстава и надзор над наменским коришћењем средстава;
праћење наменског трошења средстава у јавним предузећима у делу који се финансира
из буџета Града; учествовање у изради и припреми одлука и других прописа у области
енергетике; вршење надзора над доношењем општих аката ЈКП; контролу уговора;
припрему предлога-иницијатива за доношење односно измене закона и других
прописа; праћење и учествовање у изради Плана јавних набавки Секретаријата и
изради месечних извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама, учествовање
у припреми конкурсне документације за све јавне набавке где је наручилац
Секретаријат, учешће у свим комисијама за јавне набавке где је наручилац
Секретаријат.
У оквиру наведеног Сектора систематизовано је укупно 8 радних места.
Сходно надлежностима утврђеним Одлуком о Градској управи града Београда,
комуналне делатности производња и дистрибуција топлотне енергије и обезбеђивање
јавног осветљења су у надлежности Секретаријата за енергетику.
Секретаријат врши надзор над обављањем наведених комуналних делатности од
стране ЈКП „Београдске електране“ и ЈКП „Јавно осветљење“. Такође, у ресорној
надлежности овог Секретаријата је и ПД „Електроизградња“ д.о.о.
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1. Текући расходи, класа - 400000
Класа 400000 - Текући расходи садржи: расходе за запослене; коришћење услуга и
роба; амортизацију и употребу средстава за рад; отплату камата и пратеће трошкове
задуживања; субвенције; донације, дотације и трансфере; социјално осигурање и
социјалну заштиту; остале расходе и административне трансфере из буџета, од
директних корисника буџетских средстава према индиректним буџетским
корисницима (у даљем тексту: ИКБС) или између буџетских корисника на истом нивоу
и средства резерве.
У поступку ревизије приказа Секератаријата за комуналне и стамбене послове
извршен је увид у следеће расходе:
1.1. Стални трошкови, група – 421000
Група 421000 - Стални трошкови садржи синтетичка конта, на којима се књиже
трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга, комуналних
услуга, услуга комуникације, трошкови осигурања, закупа имовине и опреме и остали
трошкови.
Р.
бр.

Организациона јединица

Ребаланс

1
1.

2
Функционална 640-улична расвета

3
368.331

2

Укупно Секретаријат за
енергетику

3

Укупно Град– Група 421000

Ребаланс са
реалокацијама
4

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

у 000 динара
6/4
6/5

368.331

5
368.330

6
368.330

7
100

8
100

368.331

368.331

368.330

376.413

102

102

3.118.649

3.118.648

2.624.816

2.615.576

84

100

421211-услуге за електричну енергију. Одлуком о другој измени и допуни Одлуке о
буџету града Београда за 2014. годину и Финанијским планом Секретаријата за
енергетику за ове намене планирана су средства у износу 368.331 хиљаде динара и
приказано је извршење у износу 368.330 хиљада динара. Структура извршења: (1)
трошкови електричне енергије за објекте јавног и декоративног осветљења у износу
366.862 хиљаде динара и (2) трошкови електичне енергије за рад декоративног
осветљења на Новом железничком мосту у износу 1.468 хиљада динара исплаћени по
преузетим обавезама од Секретаријата за комуналне и стамбене послове.
Влада РС је донела Закључак број 312-1867/2014 од 3. марта 2014. године којим даје
сагласност да ПД “ЕПС Снабдевање“доо Београд привремено настави са резервним
снабдевањем крајњих купаца који нису изабрали снабдевача а којима резервно
снабдевање престаје 1. марта 2014. године. На основу овог закључка Секретаријат за
комуналне и стамбене послове (у чијем саставу је била Управа за енергетику која
је од 01.07.2014. године формирана као Секретаријат за енергетику) је закључио
уговор број 18-12-8510/1-14 од 27.06.2014. године (III-01-401.1-119 од
27.062014.године) са “ЕПС Снабдевање“доо Београд за регулисање међусобних права
и обавеза уговорних страна у погледу продаје електричне енергије за објекте јавног и
декоративног осветљења са потпуним снабдевањем.резервно снабдевање за период од
01.03.2014. године до окончања поступка јавне набавке, без уговореног износа.
Секретаријату за комуналне и стамбене послове испостављени су рачуни за јануар и
фебруар 2014. године. Рачуни за период март-јун по основу горе наведеног уговора су
враћени добављачу због неисправности и ови рачуни нису заведени нити прокњижени
у пословним књигама Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Одлуком о
изменама и допунама Одлуке о градској управи града Београда (Службени лист града
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Београда број 37/14) којом је Управа за енергетику која је била у саставу
Секретаријата за комуналне и стамбене послове формирана као Секретаријат за
енергетику, преузете су обавезе од Секретаријата за комуналне стамбене послове за
утрошену електричну енергију. Записником о примопредаји број XVI-01-031-41/14 од
03.11.2014.године (III-01 031-75 од 06.11.2014.године) констатоване су обавезе по
уговору из 2014. године али нису констатоване обавезе по основу уговора и рачуна за
утрошену електричну енергију за објекте јавне и декоративне расвете из 2013.године у
износу 237.091 хиљада динара.
Финансијским планом Секретаријата за енергетику планирана су средства на
апропријацији за преузете обавезе од Секретаријата за комунално стамбене послове
односно за обавезе по рачунима за утрошену електричну енергију за објекте јавне и
декоративне расвете за период март-јун 2014. године (планиран је и износ 79 милиона
динара из извора 09 и 14 односно од примања од продаје нефинансијске имовине за
преузете обавезе из 2013. године али није исказано извршење односно од примања од
продаје непокретности није вршено плаћање по рачунима за утрошену електричну
енергију за јавно осветљење).
Секретаријат за енергетику закључио је Анекс 1. Уговора о резервном снабдевању
број III-01-401.1-118/14 од 25.12.2014. године којим се мења наручилац, уместо
Секретаријата за комуналне и стамбене послове-Секретаријат за енергетику и
регулише начин плаћања дуга за испоручену електричну енергију за период
01.03.2014.-30.11.2014. године којим се констатује да обавезе Секретаријата за
енергетику на име утрошене електричне енергије за објекте јавне и декоративне
расвете за период 01.03.-30.11.2014. године, без обрачунатих камата, износе 729.501
хиљаде динара.
Секретаријат за енергетику је закључио анекс 2. уговора (репрограм 2) број XVI-01401.1-19 од 26.01.2015. године којим се регулише начин плаћања дуга за испоручену
електричну енергију за период 01.03.2014.-31.12.2014. године који на дан 31.12.2014.
године износи 804.019 хиљада динара и којим се регулише плаћање дуга за испоручену
електричну енергију у 12 месечних рата.
Секретаријат за енергетику је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
велике вредности-отворени поступак број XVI.01-312-4/14 од 17.11.2014. године,
спровео поступак јавне набавке и закључио уговор број XVI-01-401.1-1 од 31.12.2014.
године са „ЕПС Снабдевање“ доо Београд за испоруку електричне енергије за 2015.
годину за објекте јавне функционалне и декоративне расвете на износ 288.001 хиљада
динара са ПДВ-ом.
На основу писане информације од стране одговорног лица, у току године, јавили су
се проблеми у смислу нелегалног прикључка на мрежу јавног осветљења. Најчешће
локације на којима је утврђено нелегално коришћење електричне енергије са мреже
јавног осветљења односе се на нехигијенска насеља којих има на више локација у
граду Београду. Поред овога евидентирано је и спорадично нелегално коришћење
електричне енергије са мреже јавног осветљења од стране власника покретних киоска
(за продају кокица, кукуруза и слично) коју су регулисани одмах након пријаве
односно контроле. При нелегалном прикључењу на мрежу јавног осветљења најчешће
се користи кабл пресека 3х2,5 мм2 што омогућава прикључак потрошача снаге до 3,5
kW (на пример једна ТА пећ или две рингле на шпорету или грејалица). Неовлашћена
потрошња електричне енергије са мреже јавног осветљења могућа је само за време
рада уличног осветљења (током ноћи) које се укључује и искључује према календару
укључења и искључења јавног осветљења. Ван тог периода у стубу јавног осветљења
нема напона тј. нема електричне енергије па је немогуће њено коришћење.
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У току године спровођене су акције на отклањању неовлашћених прикључења. Врло
често се ове интервенције на локацијама на којима је утврђено неовлашћено
коришћење електричне енергије са мреже јавног осветљења врше уз асистенцију
комуналне полиције и МУП-а.
Плаћање утрошка електричне енергије за објекте јавног осветљења је већим делом
вршено на основу формуле по којој се инсталисана снага светлосних извора множи
бројем сати рада јавног осветљења (које се у току године мења сходно календару
садржаном у Одлуци о јавном осветљењу) те ценом струје по киловат часу и умањује
2% на основу процењеног броја неисправних сијалица на месечном нивоу. Мањим
делом потрошња електричне енергије се обрачунава на основу стварне потрошње
измерене бројилима. Према писаном образложењу одговорног лица, ово је последица
наслеђеног системског проблема јер се деценијама мрежа јавног осветљења развијала у
оквиру Електродистрибуције Београд у чијој надлежности се налазила цела
електроенергетска мрежа и није раздвајала ову потрошњу електричне енергије за јавно
осветљење мерним уређајима тј бројилима. Од када је Град преузео ову комуналну
делатност и формирао своје јавно комунално предузеће из године у годину смањује се
проценат фактурисања на основу инсталисане снаге и постављају мерни уређаји на
основу којих се врши плаћање у висини утрошене електричне енергије за јавно
осветљење али због недостатака финансијских средстава однос између једног и другог
начина мерење је 80:20. У току 2014. године плаћени су трошкови електричне енергије
за објекте јавне расвете по рачунима на основу инсталисане снаге у износу 200.656
хиљада динара и по рачунима на основу стварне потрошње у износу 166.206 хиљада
динара.
Рачун за утрошену електричну енергију за јавно осветљење за месец септембар
2014. године износи 94.614 хиљада динара а за децембар 2014. године износи 159.012
хиљаде динара, од чега на потрошњу електричне енергије за децембар односи се
137.378 хиљада динара и на обрачунату камату за период 1.03.-31.12.2014. године
износи 21.635 хиљада динара. Фактурисана потрошња електричне енергије за месец
децембар је већа у односу на фактурисану потрошњу за септембар у износу 42.764
хиљаде динара због већег броја сати рада дефинисаних Келендаром укључења и
искључења јавног осветљења (који је саставни део Одлуке о јавној расвети), односно
број сати рада у септембру износи 327 сати а у децембру 467сати односно за 43% већи
број сати.
Секретаријат за енергетику је у току 2014. године извршио плаћања за утрошену
електричну енергију за јавно осветљење у укупном износу 366.862 хиљаде динара и то
по рачунима из 2013. године у износу 237.091 хиљаде динара, по рачунима из 2014.
године за период март-јун у износу 62.859 хиљада динара, по рачуну из јануара 2014.
године у износу 40 хиљада динара, по рачунима-корекције за период јул 2013-фебруар
2014. године у износу 66.872 хиљаде динара.
На основу извршене ревизије узоркованих докумената откривене су следеће
неправилности:
• утврђено је да је извршено плаћање утрошка електричне енергије у износу 200.656
хиљада динара на основу инсталисане снаге, јачине светлосних извора и времену
мерења рада осветљења (обрачунске вредности) а не на основу утврђене стварне
потрошње;
• не постоји усаглашени списак локација на којима се фактурише и мери потрошња
електричне енергије за јавно осветљење, укупан број и ознаке мерног места су у
сваком месецу били различити;
• нису достављени докази да је фактурисана потрошња на мерним местима заиста
потрошња електричне енергије само за објекте јавне и декоративне расвете јер је
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утврђено да је било нелегелних прикључака од стране нехигијенских насеља и од
стране власника покретних киоска;
• не врши се редовно очитавање утрошка електричне енергије на свим мерним
местима и из тог разлога на рачуну за поједина мерна места фактурисано је у једном
месецу 0,00 динара а онда на рачунима за друге месеце се фактурише потрошња за
неколико претходних месеци;
• Репрограм-Анекс 1. Уговора и Репрограм-Анекс 2. Уговора су закључени без
прилога односно без навођења рачуна на основу којих је закључен анекс-репрограм
што је супротно члану 16. Уредбе о буџетском рачуноводству;
• Секретаријат за енергетику је преузео обавезе веће од износа одобрене
апропријације у износу 804.019 хиљада динара по рачунима добављача „ЕПС
Снабдевање“ доо Београд за утрошену електричну енергију за објекте јавне и
декоративне расвете.
У току ревизије је достављен доказ да су предузете мере исправљења: (1) под
редним бројем 2.-саставни део конкурсне документације за набавку електричне
енергије за јавно осветљење за 2015. годину је и списак мерних места (605 мерних
места) и такође се за сваки обрачунски период сачињава тројни записник са пописом
свих мерних места; (2) под редним бројем 3.-извршена је измена и допуна Процедура
доношења, праћења реализације и контроле извршења Програма 1. (број XVI-03 352246/15 od 19.08.2015. године) и извршене су измене и допуне Програма 1. (број 4030 од
25.088.2015. године) којим је утврђен и прецизиран поступак у случају нелегалних
прикључења; закљуучен је анекс 1. Основног уовора (број XVI-01-401.1-3/15 од
2.09.2015. године); (3) под редним бројем 4.- чланом 8. Уговора о испоруци електричне
енергије за објекте јавног функционалног и декоративног осветљења број XVI01.401.1-16/15 од 24.07.2015. године одређено je ажурно очитавање мерних местабројила на месечном нивоу и достављени су рачуни за утрошену електричну енергију
за јавно осветљење за месец август 2015. године на коме се види да се вршило
очитавање за сва мерна места; (4) под редним бројем 5.-закључен је анекс 3. уговора
XVI-01 401.1-18/15 od 20.08.2015. године који у прилогу садржи све рачуне на основу
којих је закључен анекс (репрограм); (5) под редним бројем 6.-Одлуком о ребалансу
буџета града Београда за 2015. годину (Службени лист града Београда број 35/15) и
изменом и допуном Финансијског плана Секретаријата за енергетику обезбеђена су
укупна потребна средства на економској класификацији 421211-услуге за електричну
енергију односно обезбеђена су средства за преузете обавезе из 2014. године и
потребна средства за обавезе које су доспеле и које ће доспевати у току 2015. године
по закљученим уговорима за електричну енергију за јавно осветљење и (6) под редним
бројем 1.- Са ЕПС Дистрибуцијом (следбеником Електродистрибуције Београд) која је
реализовала набавку 600 електро ормана и бројила постигнут је договор да 400
комада истих буде искоришћено за уградњу и мерења за електричну енергију за јавно
осветљење. Ове радове би изводило ЈКП Јавно осветљење на бази уговора са ЕПС
дистрибуцијом. На основу изјашњења одговорних лица са ЕПС-ом (Електропривредом
Србије) постигнут је договор и до краја године се очекује потписивање протокола
којим бе се опредилио износ од 1,5 милион евра (које ЕПС већ има на располагању по
основу кредита) за набавку електро ормана и бројила за мерење потрошње
електричне енергије у јавном осветљењу на подручју града Београда. Радове на
монтажи ових електро ормане и бројила би изводило би ЈКП Јавно осветљење кроз
редовне програме који се финансирају из буџета града Београда. На овај начин би већ
у току 2016. године био уграђен велики број бројила чиме би се створили услови да се у
највећој могућој мери обрачун утрошене електричне енергије за јавно осветљење врши
на основу мерења.
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1.2. Текуће поправке и одржавање, група – 425000
На субаналитичким контима ове групе расхода књиже се трошкови текућих
поправки и одржавања зграда, других објеката и опреме.
Р.
бр
1
1

2
Функционална 436-остала енергија

3
15.820

100

100

2

Функционална 640-улична расвета

241.251
257.071

241.251
257.071

241.210
256.962

241.210
248.879

100
97

100
97

3.523.602

3.523.602

3.173.053

3.150.621

89

99

3
4

Укупно Секретаријат за
енергетику
Укупно Град – Група 425000

Ребаланс

Исказано
извршење
5
15.752

Налаз
ревизије
6
15.752

у 000. динара

Ребаланс са
реалокацијама
4
15.820

Организациона јединица

6/4

6/5

7

8

Функционална 640-улична расвета. За ове намене Одлуком о другој измени и
допуни Одлуке о буџету града Београда за 2014.годину и Финансијским планом
Секретаријата за енергетику планирана су средства у износу 241.251 хиљаде динара и
приказано је извршење у износу 241.210 хиљада динара.
Скупштина града Београда донела је Одлуку о јавној расвети (Службени лист града
Београда број 4/87, 25/88, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 и 11/2005)
којом се прописују услови за вршење јавне расвете као комуналне делатности као и
одржавање, реконструкција и изградња објеката јавне расвете на територији града
Београда. Одлука није усклађена са Законом о комуналним делатностима и другим
законским прописима и интерним актима које је донела Скупштина града Београда.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању ПД“ЕДБ Јавно осветљење“ доо
Београд (Сл. Гласник РС 117/2005) се констатује да је уговором о преносу удела у ПД
“ЕДБ Јавно осветљење“ доо закљученим 2.11.2005. године између „Електропривреде
Србије-ЈП за дистрибуцију електричне енергије Електродистрибуција Београда“ и
Владе РС пренет целокупан удео и сва оснивачка права на Републику Србију.
Републичка Дирекција за имовину РС је 14.05.2007. године као овлашћени предлагач
упутила Влади РС предлог Решења број 04 Број: 46-111/07 од 14.05.2007. године којим
се предлаже одузимање од ПД за дистрибуцију електричне енергије
„Електродистрибуција Београд“ доо Београд непокретности у својини РС, које нису у
функцији остваривања делатности ПД а које чине објекти инфраструктуре односно
мрежа јавног осветљења на територији града Београда. Истим актом предлаже се да се
предметне непокретности дају на коришћење на неодрeђено време, без накнаде ПД
“ЕДБ Јавно осветљење“ доо.
Влада РС је октобра 2010. године донела Закључак број 023-7660/2010-3 којим је
усвојила текст уговора којим се врши пренос оснивачких права ПД “ЕДБ Јавно
осветљење“ доо са Републике Србије на град Београд. Скупштина града Београд је на
седници 11. новембра 2010. године донела Закључке број 463-773110-C којим је
прихваћена информација о потреби преноса оснивачких права и прихваћен текст
уговора о преносу оснивачких права. На основу ових закључaка 18.11.2010. године
потписан је Уговор о преносу оснивачких права број Г бр 463-3610/10 са Републике
Србије на град Београд над предузећем „ЕДБ Јaвно осветљење“ доо Београд
Скупштина града Београда донела је Одлуку о промени оснивачког акта ЈКП“Јавно
осветљење“ (Службени листа града Београда број 10/2013, 54/2013 и 60/2013) којим је
извршена промена облика организовања „ЕДБ Јавно осветљење“ доо у ЈКП“Јавно
осветљење“ и на основу члана 5. Одлуке предузеће обавља комуналну делатност
обезбеђивања јавног осветљења на подручју 10 централних градских општина града
Београда које обухвата одржавање, адаптацију и унапређивање објеката и инсталација
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јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине и предузеће је
носилац искључивог права за обављање те делатности.
Донет је Програм јавног осветљења на територији града Београда за 2014. годину
број 7004 од 31.12.2014. године који се састоји из два потпрограма: (1) Програм 1.Одржавање јавног осветљења на територији града Београда (425000) и (2) Програм 2.Унапређења и адаптације јавног функционалног и декоративног осветљења на
територији града Београда (511000).
Код Програма 1. планирани су радови: (1) редовно одржавање инсталација
функционалног осветљења у износу 293.862 хиљаде динара без ПДВ-а; (2) редовно
одржавање инсталација декоративног осветљења у износу 44.993 хиљаде динара без
ПДВ-а; (3) редовно одржавање инсталација свечаног осветљења у износу 36.400
хиљада динара и (4) лагеровање опреме за свечано осветљење и демонтиране опреме у
износу 11.547 хиљаде динара без ПДВ-а.
Закључен је уговор број 486 од 10.02.2014. године (број III 01-401.1.-2 од
10.02.2014.године) између ЈКП “Јавно осветљење“ и Секретаријата за комуналне и
стамбене послове (у чијем саставу се налазила Управа за енергетику која
01.07.2014.године формирана као Секретаријат за енергетику) за учешће града у
финансирању поверене комуналне делатности одржавања јавног осветљења на
територији града Београда за 2014. годину у износу 464.162 хиљаде динара. Закључен
је анекс 1 уговора број 1984 од 9.05.2014. године (број III 01-401.1.-2/14 од 09.05.2014.
године) са ЈКП “Јавно осветљење“ којим се регулишу међусобни односи уговорних
страна након усвајања Одлуке о буџету града Београда. Извршење горе наведеног
уговора од 01.07.2014. године вршено је преко Секретаријата за енергетику јер су
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о градској управи града Београда („Службени
лист града Београда“, број 37/2014) из Управе за енергетику у оквиру овог
Секретаријата, у надлежност новоформираног Секретаријата за енергетику прешли
послови планирања и развоја енергетике на територији града Београда.
Секретаријат за енергетику закључио је Анекс 2. Уговора број 3422 од 29.07.2014.
године (XVI-01-401.1-2/14 од 29.07.2014. године) због промене наручиоцаСекретаријат за енергетику уместо Секретаријата за комуналне и стамбене послове и
ради обезбеђивања додатних средстава за финансирање поверене комуналне
делатности одржавања јавног осветљења на територији града Београда по Програму 1.
Овим анексом дефинисано је да су у оквиру Секретаријата за комунално стамбене
послове реализовани радови у износу 244.407 хиљада динара, да ће се остатак
уговорених радова по основном уговору у износу 219.755 хиљада динара реализовати
преко Секретаријата за енергетику и да због указане потребе да се изврше неодложни
радови на одржавању инсталација јавног осветљења обезбеђују се додатна средства у
износу 21.496 хиљада динара тако да, након ових анекса, укупно учешће града у
финансирању поверене комуналне делатности у току 2014.године износи 485.658
хиљада динара. Успостављени су системи контроле извршења посла на терену које
подразумевају захтеве, сагласности, праћење извршење радова на терену, записнике о
примопредаји радова и акт о изведеном стању који су оверени од стране наручиоца и
извођача радова али нису донете писане процедуре.
Лагеровање опреме за јавно и декоративно осветљење. Програмом 1 предвиђена су
и средства за закуп пословног простора за лагеровање опреме за јавно и декоративно
осветљење. У току 2014. године Секретаријат за енергетику је за потребе лагеровања
опреме за јавно и декоративно осветљења извршио плаћања ЈКП“Јавно осветљење“ за
закуп магацинског простора са техничким и физичким обезбеђењем и осталим
припадајућим трошковима, који нису у власништву Града већ простор на три локације
у власништву Електродистрибуције Београд а на једној локацији у власништву
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приватног субјекта ''Интер бонус'' д.о.о. Београд. ЈКП“Јавно осветљење“ је у току 2014.
године спровело поступак јавне набавке у отвореном поступку број ОПУ 2/14 и
закључио је уговор број 4006 од 09.09.2014. године за услуге закупа магацинског
простора са физичким и техничким обезбеђењем са предузећем „Интер бонус“ доо
Београд на износ од 505.140 динара на месечном нивоу са обрачунатим ПДВ-ом за
период 12 месеци. Тражени услови кроз конкурсну документацију су: (1) удаљеност
магацина од седишта ЈКП Јавно осветљење до 25 км; (2) затворени магацин површине
500-700м2 и отворени део површине 300-400м2; (3) да је власник непокретности која се
нуди у закуп и да непокретност није оптерећена од стране трећих лица; (4) простор
комплетно ограђен са физичким и техничким обезбеђењем; (5) затворени магацински
простор мора да поседује двоје складишних врата минималне висине 3м и минималне
ширине 3м због утовара и истовара робе у истом тренутку; (6) минимална висина
магацинског простора 5,5м и минимум 50% затвореног магацина мора да буде
опремљен регалним делом.
У току године ЈКП “Јавно осветљење“ извршило је фактурисање трошкова закупа
Секретаријату у износу 1.154 хиљаде динара на месечном нивоу и по овом основу у
току 2014. године извршено је плаћање предузећу ЈКП“Јавно осветљење“ у износу
8.083 хиљаде динара.
На основу извршене ревизије узоркованих докумената откривене су следеће
неправилности:
• Програмом 1.-Одржавање јавног осветљења на територији града Београда
планирана је и такозвана системска (групна) замена извора светлости али нису
дефинисане локације на којима ће се извести радови, нити су наведене све локације
на којима се врши одржавање декоративне расвете (зграде, мостови) нити се из
обрачуна може утврдити прецизно структура укупне цене услуга по потпрограмима;
• Секретаријат је извршио плаћање у износу 8.083 хиљада динара за услуге закупа
магацинског простора за лагеровање опреме иако је град Београд власник
магацинског простора у Лештанима којим управља ЈП“Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу Београда“ ;
• извршен је закуп хале и магацина за лагеровање опреме за декоративно и јавно
осветљење од ЈКП “Јавно осветљење“ и извршено је плаћање по овом основу у току
2014. године у износу 8.083 хиљада динара уместо да Секретаријат спроведе
поступак јавне набавке јер је опреме за декоративно осветљење у власништву и
пословним књигама Секретаријата што је супротно члану 31. Закона о јавним
набавкама и 56. Закона о буџетском систему;
• ЈКП“Јавно осветљење“ је спровело поступак јавне набавке за закуп
пословног/магацинског простора и конкурсном документацијом дефинисало
техничке услове којима се ограничава конкуренција чиме су поступили супротно
начелу обезбеђивања конкуренције односно члану 10. Закона о јавним набавкама;
• није регулисано право власништва над мрежом јавног осветљења између ПД“ЕДБ
Јавно осветљење“ и Електродистрибуције Београд у тренутку формирања ПД“ЕДБ
Јавно осветљење“(данас ЈКП“Јавно осветљење“) а пре закључивања уговора о
преносу оснивачких права са Републике Србије на град Београд над ЈКП“Јавно
осветљење“ и није поступљено по Предлогу Решење Републичке Дирекције за
имовину РС број 04 Број: 46-111/07 од 14.05.2007. године;
• планирана су средства и приказано извршење за трошкове закупа пословног
простора за лагеровање декоративног и јавног осветљења у износу 8.083 хиљаде
динара на групи конта 425000-текуће поправке и одржавање уместо на групи конта
421000-стални трошкови.
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У току ревизије је достављен доказ да су предузете мере исправљење: (1) под
тачком 1.-ЈКП ''Јавно осветљење'' је у сарадњи са Секретаријатом донело Измене и
допуне Програма I - Одржавање јавног (функционалног и декоративног) осветљења у
2015.години, где су прецизно наведене: (1) све локације на којима ће се вршити
системска (групна) замена извора светлости са врстом, снагом и количином сијалица
за сваку од наведених локација и (2) све локације на којима ЈКП ''Јавно осветљење''
одржава инсталацију декоративног осветљења. Такође, донетим Процедурама,
Изменама и допунама Програма и Анексом I основног уговора је прецизирано шта
месечна ситуација која је прилог рачуну треба да садржи, како би се могла прецизно
утврдити структура цена по потпрограмима и вршити контрола извршења
Програма; (2) под тачкама 2, 3, 4 и 6. Секретаријат за енергетику је са ЈКП „Јавно
осветљење“ закључио Уговор о давању на коришћење опреме за свечано осветљење
града Београда за новогодишње и божићне празнике бр. XVI-010 401.1-19 од
21.08.2015.године. Истовремено, Секретаријат за енергетику је на основу Измена и
допуна Процедура доношења, праћења реализације и контроле извршења Програма I Одржавање јавног (функционалног и декоративног) осветљења бр. XVI-03 352-246/15
од 19.08.2015.године , као и Измена и допуна Програма I – Одржавање јавног
(функционалног и декоративног) осветљења у 2015.години бр. 4030 од
25.08.2015.године престао да финансира лагеровање опреме за свечано осветљење и
остале демонтиране опреме. Како Секретаријат за енергетику није био Наручилац у
поступку предметне јавне набавке, писаним путем се обратио ЈКП „Јавно
осветљење“ са захтевом за образложењем техничких услова у конкурсној
документацији ове јавне набавке. ЈКП ''Јавно осветљење'' је додељен од стране града
Београда пословни простор у ул. Устаничка 64, без накнаде на неодређено време. За
организациону јединицу Погон Центар ЈКП ''Јавно осветљење'', решење је нађено на
начин да је ЈКП ''Београдски водовод и канализација'' уступило на коришћење
слободни пословни простор адекватан за смештај радника, опреме и механизације у
улици Милице Јанковић бб Карабурма; (3) под тачком 5. На основу изјашњења
одговорних лица формирана је Радна група за координирање активности између Града
и Електродистрибуције Београд, ради заједничког планирања, координирања и
реализације свих активности на подручју града Београда и решавања питања
власништва над мрежом јавног осветљења.
Препоручује одговорним лицима да да се реши право својине над основним
средствима и мрежом јавног осветљења у складу са одредбама Закона о јавној
својини.
1.3. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организација, група –
451000
Група 451000-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
садржи синтетичка конта на којима се књиже текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама и капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама.
У 000 дин
Р.
Организациона јединица
Бр
1
2
1. Функција 436- oстала енергија
2
Секретаријат за енергетику
3
Укупно Град – Група 451000

Ребаланс
3
9.979
9.979
7.587.706

Ребаланс са
реалокацијама
4
9.979
9.979
7.587.706

Исказано
извршење
5
1.809
1.809
7.217.185

Налаз
ревизије
6
1.809
1.809
7.884.854

6/4

6/5

7
18
18
104

8
100
100
109

451291-капиталне субвенције. Приказано је извршење у износу 1.809 хиљада динара
и то на име капиталних субвенција датих ЈКП “Београдске електране“.
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Влада Републике Србије, Влада Швајцарске конфедерације и Град Београд
потписали су Споразум о пројекту број Г број 3-5330/12 од 19.12.2012. године о
помоћи у виду донација за пројекат „Комбинована топлана и електрана (КТЕ) у
Падинској скели која за гориво користи биомасу“. Према Споразуму укупан буџет је
7.918.200е и 435.000 CHF, од тога Влада Швајцарске се обавезује да изврши
финансирање у износу 6.418.200 е и 435.000 CHF а учешће града Београда износи
1.500.000 е. Швајцарска Влада финансира изградњу топлане и електране, унутрашњу
инфраструктуру, управљање пројектом и инжењеринг (укључујући швајцарског
консултанта за имплементацију) као и мере енергетске ефикасности укључујући и
инсталацију. Учешће града Београда се односи на финансирање изградње спољашње
инфраструктуре тј топловода и прикључака на централно грејање (топловодна мрежа)
као и све грађевинске радове који су са тим повезани.
Град Београд је закључио уговор о преносу средстава број XVI 401.1-9/14 од
19.12.2014. године са ЈКП “Београдске електране“ за потребе реализације члана 4.
тачке 4.4 и 4.8. Споразума о пројекту у износу 1.809 хиљада динара за:
(1) израду урбанистичког пројекта за изградњу топловодне мреже (топловода од
будућег комплекса CHP постројења до потрошача топлотне енергије ОШ “Олга
Петров“ и болнице „Лаза Лазаревић“ у Падинској скели);
(2) израду урбанистичког пројекта за изградњу CHP постројења и
(3) накнаду трошкова по рачунима РГЗ за издавање копије геодетског плана водова,
катастарског плана у аналогном облику и за издавање листа непокретности.
ЈКП “Београдске електране“ је закључило са ЈУП“Урбанистички завод Београда“
уговоре број VI-4860 од 08.07.2014. године на износ 3.268 хиљада динара и број VI1781 од 08.07.2014. године у износу 1.594 хиљада динара за набавку услуге израде
урбанистичких пројеката за изградњу CHP постројења и урбанистичког пројекта за
изградњу топловодне мреже. По овим уговорима испостављени су рачуни
ЈКП“Београдске електране“: број 169/0103 од 16.07.2014. године у износу 784 хиљаде
динара и број 128/0103 од 04.06.2014. године у износу 765 хиљада динара. У прилогу
захтева за пренос средстава од стране Београдских електрана достављени су горе
наведени рачуни и спецификације такси за пружање услуга РГЗ у укупном износу 259
хиљада динара. Град је извршио пренос средстава ЈКП“Београдске електране“
25.12.2014. године у износу 1.809 хиљада динара.
ЈКП“Београдске електране“ нису донеле посебан Програм за коришћење средстава
буџета Града али су Програмом пословања за 2014.годину предвидели средства од
буџета града за ове намене у оквиру Плана инвестиција за 2014. годину.
ЈКП “Београдске електране“ су доставиле извештај о утрошеним средствима.
На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да нема
неправилности.
1.4. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа,
група – 485000
Група 485000 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа садржe синтетички конто на коме се књиже накнада штете за повреде или штету
у 000 динара
нанету од стране државних органа.
Р.
бр.
1
1
2
3

Организациона јединица
2
Функционална класификација 436 остала енергија
Укупно Секретаријат за енергетику
Укупно Град – група 485000

Ребаланс
3
437
437
461.109
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Ребаланс са
реалокација
ма
4
437
437
461.109

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

5

6

437
437
435.779

437
437
437.414

6/4

6/5

7
100
100
95

8
100
100
100
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Првом изменом и допуном Одлуке о буџету града Београда и Финансијским планом
Секретаријата за енергетику планирана су средства на економској класификацији
485119-остале накнаде штете у износу 437 хиљада динара и приказано је извршење у
износу 437 хиљада динара.
Закључком Извршног одбора града Београда број 3-1479/02-ИО од 26.07.2002.
године усвојен је ''Програм прикључења 21.000 станова'' на даљински систем грејања
ЈКП ''Београдске електране'' ради заштите електроенергетског система Србије и
дефинисана је цена прикључења и одређена иницијална средства за реализацију овог
Програма.
Процедура реализације овог Програма била је следећа:
1. ЈКП “Београдске електране” закључивало je уговоре о прикључењу са власницима
станова;
2. ЈКП “Београдске електране” вршило је изградњу прикључака и предајних станица;
3. Град је плаћао трошкове прикључења, према испостављеним фактурама за
набављену опрему и изведене радове;
4. Власници станова су отплаћивали цену прикључења на даљински систем грејања,
након потписа уговора 10% на рачун ЈКП „Београдске електране”, а остатак у 36
месечних рата путем уплатница ЈКП “Инфостан”;
5. ЈКП “Инфостан” је уплаћена средства преносио у буџет града Београда на рачункапитални добровољни трансфери од физичких лица у корист нивоа града.
ЈКП“Београдске електране“ су доставиле допис број XVI-01-312-239/14 од
18.08.2014.године о оправданости захтева за повраћај средстава јер је са појединим
физичким лицима раскинут уговор због немогућности реализовања и да је аванс у
износу 10% од вредности уговора који је уплаћен на жиро рачун Београдских
електрана враћен физичком лицу.
Закључком Градоначелника број 3-3581/14-Г од 20.10.2014. г. oвлашћен је секретар
Секретаријата за енергетику да закључи уговор о повраћају уплаћених средстава са
физичким лицима, а Секретаријат за финансије да обезбеди потребна средства.
Секретаријат за енергетику је са физичким лицима закључио уговоре са предметом
регулисање међусобних односа уговорних страна у вези повраћаја уплаћених средстава
по основу прикључења на систем даљинског грејања. Уговором је дефинисано да није
могло да дође до реализације уговора са Београдским електранама о прикључењу на
систем даљинског грејања, да је раскинут уговор са ЈКП“Београдске електране“, да је
ЈКП извршио повраћај средства у висини од 10 % вредности уговора који је био
уплаћен на њихов жиро-рачун а да се остатак враћа преко Секретаријата за енергетику.
Закључена су три уговора о повраћају средстава и по овом основу у току 2014. године
извршена је исплата у износу 437 хиљада динара.
На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да нема
неправилности.
2. Издаци
У поступку ревизије приказа Секретаријата за комуналне и стамбене послове,
извршен је увид у следеће издатке:
2.1. Зграде и грађевински објекти, група – 511000
Група 511000 - Зграде и грађевински објекти обухвата синтетичка конта која се
односе на: куповину зграда и објеката; изградњу зграда и објеката; капитално
одржавање зграда и објеката и пројектно планирање.
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Р.
бр.
1
1
2
3

Организациона јединица
2
Функционална 640-улична расвета
Укупно Секретаријат за енергетику
Укупно Град– Група 511000

Ребаланс
3
171.184
171.184
11.364.559

Ребаланс са
реалокацијама
4
171.184
171.184
11.364.559

Исказано
извршење
5
170.937
170.937
7.452.503

Налаз
ревизије
6
170.937
170.937
7.599.896

у 000 динара
6/4

6/5

7
100
100
67

8
100
100
102

На овој групи конта приказано је извршење у износу 170.937 хиљада динара и то из
извора 01 приходи из буџета 148.972 хиљаде динара, из извора 12-примања од отплате
датих кредита и продаје финансијске имовине у износу 2.680 хиљада динара и из
извора 14- неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу
19.285 хиљада динара.
Функција 640 јавна расвета, економска класификација 511292-комуникациони
и електрични водови. За ове намене Одлуком о другој измени и допуни Одлуке о
буџету града Београда за 2014. годину и Финансијским планом Секретаријата
планирана су средства у износу 171.184 хиљаде динара и приказано је извршење у
износу 170.937 хиљада динара.
Скупштина града Београда донела је Одлуку о јавној расвети (Службени лист града
Београда број 4/87, 25/88, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 и 11/2005)
којом се прописују услови за вршење јавне расвете као комуналне делатности као и
одржавање, реконструкција и изградња објеката јавне расвете на територији града
Београда.
Скупштина града Београда донела је Одлуку о промени оснивачког акта ЈКП“Јавно
осветљење“ (Службени листа града Београда број 10/2013, 54/2013 и 60/2013) којом се
врши промена облика организовања Привредног друштва „ЕДБ Јавно осветљење“ доо
у јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“. Према члану 5. Одлуке предузеће
обавља комуналну делатност обезбеђивања јавног осветљења на подручју градских
општина града Београда које обухвата одржавање, адаптацију и унапређивање објеката
и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине и
предузеће је носилац искључивог права за обављање те делатности.
Донет је Програм јавног осветљења на територији града Београда за 2014. годину
број 7004 од 31.12.2014. године који се састоји из два потпрограма: (1) Програм 1.Одржавање јавног осветљења на територији града Београда и (2) Програм 2.Унапређења и адаптације јавног функционалног и декоративног осветљења на
територији града Београда. Програмом 2. планирана су инвестициона одржавања која
не представљају комуналну делатност одржавања јавне расвете и која се не
финансирају из буџета града и из тог разлога не могу бити саставни део Програма 2
али нису реализоване планиране активности.
Секретаријат за комуналне и стамбене послове (у чијем саставу се налазила
Управа за енергетику која је од 01.07.2014. године формирана као Секретаријат за
енергетику) закључио је уговор број III-01-401.1-7 od 20.02.2014. години (број 624 од
21.02.2014. године) са ЈКП“Јавно осветљење“ за учешће града у финансирању поверене
комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења по Програму 2-унапређење
јавног функционалног и декоративног осветљења на територији града Београда за
2014. годину у износу 255.838 хиљада динара са ПДВ-а. Секретаријат за комуналне и
стамбене послове је закључио и анекс 1 уговора.
Секретаријат за енергетику је закључио анекс 2. уговора број XVI-01-401.1-7/14
од 22. 07.2014. године (број 3312 од 22.07.2014. године) због промене наручиоца
Секретаријат за енергетику уместо Секретаријата за комуналне и стамбене послове и
којим се констатује да су реализовани радови/услуге по овом уговору у оквиру
Секретаријата за комуналне и стамбене послове у износу 110.028 хиљада динара а да

18

Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања
Градске управе града Београда-Секретаријата за енергетику за 2014. годину

ће се остатак у износу 145.810 хиљада динара реализовати преко Секретаријата за
енергетику.
Секретаријат за енергетику је закључио анекс 3. Уговора број XVI-01-401.1-7/14 од
10.12.2014. године (број 5564 од 10.12.2014. године) са предметом обезбеђивања
додатних финансијских средстава за финансирање радова по Програму 2. у износу
21.500 хиљада динара због неодложних послова на унапређењу и адаптацији јавног
функционалног осветљења, тако да новоуговорена вредност износи 277.338 хиљада
динара.
По овом уговору Секретаријату за енергетику фактурисани су изведени радови у
износу 167.063 хиљаде динара и извршено плаћање у износу 167.063 хиљаде динара.
Записником о примопредаји преузете су обавезе од Секретаријата за комуналне и
стамбене послове по уговору број III-01-401.1-114 од 26.02.2013. године за радове
изведене по Програму 2. у току 2013. године у износу 3.874 хиљаде динара. У току
2014. године Секретаријат за енергетику је извршио плаћања по основу преузетих
обавеза.
Успостављени су системи контроле извршења посла на терену које подразумевају
захтеве, сагласности, праћење извршење радова на терену, записнике о примопредаји
радова и акт о изведеном стању који су оверени од стране наручиоца и извођача радова
али нису донешене писане процедуре.
На основу извршене ревизије узоркованих докумената откривене су следеће
неправилности:
• Програмом 2. планирана су средства за унапређење јавног осветљења у износу
255.838 хиљада динара без навођења спецификације локација на којима ће се
изводити радови, о којим пројектима се ради и колико су потребна средства по
сваком пројекту;
• плаћање је вршено по рачунима на којима се приказано збирно извршење за
неколико позиција без спецификације изведених радова по појединачним
позицијама из Програма 2. и на тај начин се не може испратити извршење Програма
по позицијама/потпрограмима;
У току ревизије предузете су мере на отклањању обе неправилности и то:донете
су Допуне Процедуре доношења, праћења реализације и контроле извршења Програма
II. Након тога, ЈКП ''Јавно осветљење'' је у сарадњи са Секретаријатом донело
Измене и допуне Програма II – Унапређење и адаптација јавног функционалног и
декоративног осветљења у 2015.години, где су прецизно наведене
све локације на
којима ће се изводити радови, односно табеларан приказ свих локација са пројекцијом
потребних финансијских средстава за реализацију сваког од пројеката са наведеним
вредностима за материјал, рад, транспорт и опште трошкове. На Измене и допуне
Програма II је прибављена сагласност Градоначелника и закључен је Анекс I основног
уговора са ЈКП ''Јавно осветљење''. Допуном Процедуре, Изменама и допунама
Програма и Анексом I основног уговора је прецизирано шта месечна ситуација која је
прилог рачуну треба да садржи, како би се могло прецизно пратити извршење
Програма по позицијама/потпрограмима.
3. Набавке
Секретаријат за енергетику у току 2014. године спровео је три поступка јавне
набавке и то два поступка јавне набавке мале вредности и један поступак јавне набавке
у отвореном поступку. Укупна уговорена износи 289.866 хиљада динара и од тога на
основу рачуна, привремених и окончаних ситуација у 2014.години изведено/извршено
радова и услуга и фактурисано 0 хиљада динара.
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ЈН 4/14 испорука добара-испорука електричне енергије за објекте јавног
функционалног и декоративног осветљења
Донета је Одлука о покретању поступка број XVI01-312-4/14 од 17.11.2014. године.
Процењена вредност јавне набавке је 240.001 хиљаде динара без ПДВ-а. Позиција у
финансијском плану на којој су обезбеђена средства: (1) за 2014. годину на позицијифункција 640, економска класификација 421211 и (2) Одлуком о вишегодишњем
финансирању у 2015. години.
Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда број XVI01-312-4-2/14 од
18.12.2014. године којим је констатовано да су благовремено пристигле две понуде, да
је критеријум најнижа понуђена цена, да је понуда понуђача „Вуковић 1967“ доо
Ветерник неприхватљива јер садржи битне недостатке и да се предлаже наручиоцу да
изабере понуду „ЕПС Снабдевање“ Београд. Наручилац је донео Одлуку о додели
уговора број XVI01-312-4-3/14 од 19.12.2014. године којом се додељује уговор
понуђачу „ЕПС снабдевање“ Београд.
Закључен је уговор број XVI-01-401.1-1 од 31.12.2014. године са „ЕПС Снабдевање“
доо Београд за испоруку електричне енергије за објекте јавног функционалног и
декоративног осветљења до износа процењене вредности 240.001 хиљада динара без
ПДВ-а односно 288.001 хиљада динара са ПДВ-ом.
Утврђено је да Одлуком о покретању поступка јавне набавке нису дефинисани
оквирни датуми за извођење појединачних фаза за спровођење поступка јавне набавке
већ је то дефинисано Решењем о образовању Комисије што је супротно члану 53. и 54.
Закона о јавним набавкама и 56. Закона о буџетском систему.
4. Обавезе
4.1. Обавезе према добављачима
Р.
Бр.
1
1
11

Буџетски корисник
2
Секр.за енергетику
Укупно

Упућ
-ено
3
8
8

Одговорeно
4
7
7

Стање по
књигама
5
675.137
675.137

Одговорено
6
825.831
825.831

исказано
више
7
7.684
7.684

исказано
мање
8
158.378
158.378

У пословним књигама Секретаријата приказане су обавезе на дан 31.12.2014. године
према ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд у износу 666.903 хиљада динара а потврђено је
стање од стране добављача у износу 825.281 хиљада динара из разлога што у
пословним књигама Секретаријата није прокњижен рачун за децембар месец за
утрошену електричну енергију за јавно осветљење. Од осам послатих захтева за
потврду стања (конфирмација) потврђено је стање од стране седам добављача.
Табеларни приказ преузетих обавеза у већем износу од износа неизвршене апропријације
у 000 динара
Еко
Износ уговорене а
Износ
Износ
Фу
н
неизвршене обавезе (не
обавезе
неизвршене
нкц
Разлика
Опис
обухвата износ у складу са
омс
Разлика
на дан
апропријац
ија
чланом 7. Уредбе1 , који се
ка
31.12.2014
ије
клас
не односи на 2015)
1
2
3
4
5
6= (4-5)
7
8=(6-7)
640
Јавна расвета
1.002
804.020
-804.019
-804.019
1.002
804.020
-804.019
-804.019
421 Стални трошкови
УКУПНО:
1.002
804.020
-804.019
-804.019

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђене је да је
Секретаријат за енергетику преузео је обавезе веће од износа одобрене апропријације
за те намене у износу 804.019 хиљада динара и то на функционалној класификацији
640-улична расвета, економска класификација 421000-стални трошкови, по рачунима
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Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања
Градске управе града Београда-Секретаријата за енергетику за 2014. годину

добављача „ЕПС Снабдевање“ доо Београд за утрошену електричну енергију за објекте
јавне и декоративне расвете. Секретаријат за енергетику је закључио два анекса
уговора (два репрограма) којима се регулише начин плаћања дуга за испоручену
електричну енергију, и то анекс 1 од 25.12.2014. године за период 01.03.2014.30.11.2014. године на износ од 729.501 хиљада динара и анекс 2 од 26.01.2015. године
за период 01.03.2014.-30.11.2014. године на износ од 804.019 хиљада динара ( од тога
обавеза за децембар је 137.378 хиљада динара) којима се регулише плаћање дуга за
испоручену електричну енергију у 12 месечних рата.
Препоручујемо одговорним лицима да обавезе преузимају до износа одобрених
апропријација за те намене.
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