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АГЕНЦИЈA ЗА КОНТРОЛУ ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ Д.О.О 

 

ИЗВЕШТАЈ 

о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о за 2011. годину 

 

Извршили смо ревизију финансијских извештаја Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о за 2011. годину: 1) Биланс стања; 2) Биланс успеха; 3) Извештај о токовима готовине; 4) 

Извештај о променама на капиталу;  5) Напомене уз финансијске извештаје; 6) Статистички анекс, 

као и ревизију правилности пословања Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о за 

2011. годину,  која од  25. априла 2012.године,  када су Влада Републике Србије и Влада Црне Горе  

закључиле Уговор о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у 

просторима Србије и Црне Горе број: 343-01-30/2012-01, послује под називом Контрола летења 

Србије и Црне Горе д.о.о SMATSA д.о.о. 

Нисмо вршили ревизију финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о за претходне године. 

Ревизију су извршила овлашћена лица Државне ревизорске институције. 

Ревизија је извршена у Београду,  Трг Николе Пашића 10, у присуству овлашћених лица Агенције 

за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  

Правни основ 

Правни основ за вршење ревизије је дат у Уставу Републике Србије
1
, Закону о Државној 

ревизорској институцији
2
, Програму ревизије Државне ревизорске институције за 2012. годину, 

Међународним стандардима ревизије (IFAC) и Међународним стандардима врховних ревизорских 

институција (INTOSAI). 

Предмет ревизије 

Сагласно Закључку о спровођењу ревизије број 400-243/2012-01 од 7. фебруар 2012. године 

Државне ревизорске институције, предмет ревизије су финансијски извештаји Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о за 2011. годину: 1) Биланс стања; 2) Биланс успеха; 3) 

Извештај о токовима готовине; 4) Извештај о променама на капиталу; 5) Напомене уз финансијске 

извештаје; 6) Статистички анекс и правилност пословања Агенције за контролу летења Србије и 

Црне Горе д.о.о за 2011. годину. 

Циљ ревизије 

Циљ ревизије је да се, на основу прикупљених адекватних и довољних доказа, изрази мишљење о 

                                                 
1 „Службени гласник РС”, бр. 83/2006 и 98/2006 
2 „Службени гласник РС”, бр. 101/2005, 54/2007 и 36/2010 
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истинитости и објективности годишњих финансијских извештаја, као и мишљење о правилности 

пословања и законитости рада одговорних лица у субјекту ревизије. 

Поступак ревизије 

Државна ревизорска институција је члан Међународне организације врховних ревизијских 

институција (International Organization of Supreme Audit Institution, у даљем тексту - INTOSAI) и у 

свом раду користи Међународне стандарде врховних ревизијских институција (International 

Standards of Supreme Audit Institutions, у даљем тексту - ISSAI). Такође за потребе обављања 

ревизије финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за контролу летења Србије и 

Црне Горе д.о.о за 2011. годину коришћени су и Међународни стандарди ревизије (издао их је 

IFAC – Међународна федерација рачуновођа), који се примењују у Републици Србији у смислу 

члана 2. Закона о рачуноводству и ревизији
3
. 

Ти стандарди 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 финансијски извештаји не 

садрже материјално значајне погрешне исказе. 

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа којима се 

потврђују исказани подаци, као и обелодањивање података у финансијским извештајима. Избор 

поступака је заснован на ревизоровом просуђивању, укључујући и процену ризика од материјално 

значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, било услед криминалне радње или 

грешке. Приликом процене ризика, ревизор разматра и интерне контроле које су релевантне за 

припрему и фер презентацију финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских 

поступака који су одговарајући у датим околностима. Ревизија такође укључује процену 

адекватности примењених рачуноводствених политика и значајних процена извршених од стране 

руководства, као и оцену целокупне презентације финансијских извештаја.  

Ревизија укључује и спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о томе да ли су 

приказани расходи и издаци, приходи и примања извршени у складу са намером законодавца, 

односно у складу са прописима у Републици Србији. Ти поступци укључују процену ризика 

постојања материјално значајне неусклађености. 

Одговорност руководства за састављање финансијских извештаја и правилност пословања 

За састављање и објективну презентацију финансијских извештаја одговорно је руководство 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о .  

Ова одговорност обухвата одржавање интерних контрола, које су релевантне за састављање и 

објективну презентацију финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од 

материјалног значаја услед криминалне радње или грешке, одабир и примену одговарајућих 

рачуноводствених политика као и коришћење најбољих могућих рачуноводствених процена.  

Поред одговорности за припремање и презентацију годишњих финансијских извештаја, 

руководство Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је, такође, одговорно да 

обезбеди да су активности, трансакције и информације, које су приказане у финансијским 

извештајима у складу са прописима у Републици Србији. 

                                                 
3 „Службени гласник РС”, бр. 46/2006, 111/2009 и 99/2011-др.закон 
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Финансијски извештаји су састављени у складу са Међународним рачуноводственим стандардима 

и Међународним стандардима финансијског извештавања за годину која се завршава са 31. 

децембром 2011. године. 

 Одговорност  ревизора 

Наша одговорност је да, на основу извршене ревизије, изразимо мишљење о финансијским 

извештајима и правилности пословања Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.за 

2011. годину.  

Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извештајима и правилности 

пословања Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о, наша одговорност укључује и 

изражавање мишљења да ли су активности, трансакције и информације које су обелодањене у 

финансијским извештајима по свим материјално значајним аспектима у складу са прописима у 

Републици Србији. Та одговорност укључује спровођење поступака у циљу прибављања 

ревизијских доказа о томе да ли су приказани подаци у финансијским извештајима у складу са 

намером законодавца. Ти поступци укључују процену ризика постојања материјално значајне 

неусклађености. 

Сматрамо да ревизија финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о за 2011. годину коју смо извршили и докази које смо прикупили 

обезбеђују разумну основу за наше ревизијско мишљење. 

 

Основ за изражавање мишљења 

1) Као што је објашњено у тачкама 2.1.8., 2.6.3.1. и  2.6.3.2. Напомена  

a. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о  не поседује потпуну евиденцију  

и документацију о  имовини коју су оснивачи унели приликом оснивања Агенције, која 

је у пословним књигама евидентирана у вредности од 1.438.795 хиљада динара, и то:   

- За имовину Савезне управе за контролу летења (земљиште, грађевински објекти и 

опрема) која је као оснивачки улог унета у Агенцију за контролу летења Србије и 

Црне Горе д.о.о од приликом оснивања 31. октобра 2003. године, а коју је Савезна 

управа за контролу летења исказала у Билансу стања на дан 31. децембра 2002. 

године по нето књиговодственој вредности од 1.438.795 хиљада динара, не постоји 

спецификација са подацима о називу, количини и вредности те имовине; 

-  Уз налаз судског вештака од 29. децембра 2003. године о процени вредности 

оснивачког улога у стварима које оснивачи улажу у оснивање Агенције, није 

приложен Елаборат о извршеном попису сталне имовине Савезне управе за контролу 

летења на дан 31. децембра 2002. године на коме је заснован поменути налаз судског 

вештака.  

b. Власништво над непокретностима (земљиште и грађевински објекти) које су оснивачи 

унели као оснивачки улог, а које је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о евидентирала у пословним књигама није укњижено у земљишне књиге/ катастар 

непокретности, односно евидентирано је у пословним књигама  без доказа  о праву 

власништва или праву коришћења, и то:   
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-  У пословним књигама Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о   

евидентирано је земљиште укупне површине 36.385 м2 у вредности од 9.753 хиљаде 

динара за које не постоји доказ о власништву или праву коришћења; 

-    Земљиште укупне површине од 8.941 м2 које је евидентирано у пословним књигама 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о на основу документације која 

гласи на Савезну управу за контролу летења, није укњижено на Агенцију у 

земљишним књигама, односно у катастру непокретности. 

c. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није устројила свеобухватну  

евиденцију са подацима о непокретностима и покретним стварима над којим има право 

коришћења, односно право својине, у складу са одредбама  чл.1. ст 1., чл.2., 4, 6., 9. и 

10. Уредбе о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној 

својини, нити је доставила Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије 

податке о стању и променама на  непокретностима и другим средствима у државној 

својини, а што је супротно одредбама чл. 4. и 9. исте уредбе. 

d. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о не држи и не чува акта и 

документа којим доказује својину и друга имовинска права Агенције, а посебно 

документа која се односе на имовину Савезне управе за контролу летења коју су 

оснивачи унели као оснивачки улог, што је у супротности са чланом 240. ст .1 тач. 6) и 

ст.3. Закона о привредним друштвима. 

2) Као што је објашњено у тачки 2.1.9. Напомена Скупштина Агенције за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о  чији су чланови  представници Републике Србије као оснивача,  

није  донела одлуку  о  расподели укупне нераспоређене добити  исказане у  Билансу стања  

за 2011. годину у износу од 3.677.758 хиљада динара, на коју обавезу упућују  

Међународни стандарди финансијског извештавања - Оквир за састављање и презентацију 

финансијских извештаја.  

3) Као што је објашњено у тачкама 2.4., 2.6.1., 2.6.3.2., 2.6.3.3., 2.6.5., 2.7.1.2.2., 2.7.4.1. и 2.9. 

Напомена Агенција није успоставила и организовала адекватан и ефикасан систем интерне 

контроле обзиром да 84,58% укупне имовине није пописано, процедуре за пријем добара и 

услуга нису успостављене на прописан начин, уз налоге за књижење нису приложене 

рачуноводствене исправе потписане од стране одговорних лица, исправка вредности 

потраживања није вршена на предлог комисије за попис већ на предлог стручних служби, 

општа акта нису међусобно усаглашена по питању одговорности руководилаца одређених 

организационих делова. 

4) Као што је објашњено у тачки 2.5. Напомена Агенција за контролу летења Србије и Црне 

Горе д.о.о као корисник јавних средстава, није обезбедила и успоставила интерну ревизију 

у складу са обавезама прописаним одредбама Закона о буџетском систему, Закона о 

рачуноводству и ревизији, Правилника о заједничким критеријумима за организовање и 

стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у 

јавном сектору, Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, 

функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном 

сектору и Правилника о организацији и систематизацији послова Агенције за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о.   

5) Као што је објашњено у тачкама 2.6.1., 2.6.2, 2.6.3., 2.6.4. и 2.6.5. Напомена Агенција за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није извршила попис имовине по стању на дан 
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31. децембра 2011. године у складу са одредбама  члана 9. 12. и 13. Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, чија 

књиговодствена садашња вредност износи  14.473.760 хиљада динара, а што представља  

84,58% укупне имовине, од чега се на некретнине, постројења и опрему односи 13.015.402 

хиљаде динара, залихе 149.201 хиљада динара, нематеријална улагања 29.719 хиљада 

динара и потраживања у износу од 1.279.438 хиљаде динара, што је  супротно  одредбама 

члана 18. Закона о рачуноводству и ревизији.  

6) Као што је објашњено у тачки 2.6.3.1. Напомена 

a. У вези са поступком спровођења Уговора о поравнању закљученог између Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о и Јат аirways а.д. Београд о поравнању 

међусобних потраживања и обавеза на дан 31.12.2011. године у укупном износу од 

1.195.130 хиљада динара утврђено је: 

- Приказани подаци о врсти земљишта, бројевима катастарских парцела и  површинама 

у прилозима 1-4 Уговора о поравнању, који је Агенција закључила са Јат аirways а.д. 

Београд се разликују од података приказаних у процени Пореске управе Вршац, на 

основу које је сачињен Уговор о поравнању.  

- У пословним књигама Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о дана 30. 

септембра 2010. године искњижена су сва потраживања од Јат Airwaуs а.д., Београд 

наведена у Уговору о поравнању у укупном износу од 1.195.130 хиљада динара,  

укључујући и износ од 120.832 хиљаде динара иако се за исти нису стекли услови за 

спровођење поравнања у складу са одредбама наведеног Уговора. На тај начин 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе је у својим пословним књигама 

исказала потраживања од Јат Airwaуs а.д., Београд и нераспоређени добитак ранијих 

година у у износу мањем од 120.832 хиљаде динара. 

- Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.није евидентирала измирење 

обавеза по Уговору о поравнање преко рачуна код банке супротно чланu 46. став 4. 

тада важећег Закона о платном промету и није сачинила изјаву о компензацији 

супротно члану 337. Закона о облигационим односима.  

b. Потраживања за износ од 120.832 хиљаде динара нису усаглашена са Јат Airwaуs а.д., 

Београд, који је исти износ исказао у својим пословним књигама као обавезу, што је 

супротно одредбама члана 20. Закона о рачуноводству и ревизији. 

7) Као што је објашњено у тачки 2.6.3.3. Напомена Агенција за контролу летења Србије и 

Црне Горе д.о.о. је извршила набавку 11 аутомобила марке „Subaru“ у укупном износу од 

30.220 хиљада динара, супротно закључку Владе, којим је препоручено и друштвима са 

ограниченом одговорношћу чији је оснивач Република Србија да ускладе своје расходе и 

обуставе набавку службених возила. 

8) Као што је објашњено у тачки 2.6.3.5. Напомена Агенција није извршила повраћај 

набављених неодговарајућих АЛДИС лампи са резервним деловима продавцу „Црта“ д.о.о 

Београд и захтевала повраћај аванса у 2009. години, иако је располагала банкарском 

гаранцијом. 

9) Као што је објашњено у тачки 2.6.3.5. и 2.6.4.. Напомена извршена је исправка вредности 

датих аванса у укупном износу од 3.010 хиљада динара, а да претходно нису предузете 

потребне мере за повраћај датих аванса у наведеном износу, подношењем меница на 
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наплату за неиспоручену робу по уговорима које је потписало исто физичко лице у име 

следећих добављача: 

- добављач IPS Media-II d.o.o. Београд Кнез Михаилова 1-3 за стручну литературу у 

укупном износу од 1.822 хиљаде динара у 2008. години, 

- добављач Media II д.о.о. Београд, Миријевски венац 37 у износу од 1.188 хиљада 

динара у 2009. године за набавку уџбеника, наставних материјала и учила из 

енглеског и ваздухопловног енглеског језика, над којим је покренут стечајни  

поступак, а за које није поднета пријава у стечајну масу. 

10)  Као што је објашњено у тачки 2.6.15.1. Напомена по основу отплате анутитета дугорочног 

кредита од Европске инвестиционе банке расходи камата су исказани у износу већем за 

36.344 хиљаде динара, обавезе у већем износу за 36.911 хиљада динара и негативне курсне 

разлике у већем износу за 567 хиљада динара.  

11)  Као што је објашњено у тачки 2.6.15.2. Напомена: 

a. За повлачење дела средства по кредиту Европске банке за обнову и развој (ЕBRD) у 

износу од EUR 698.599 Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је тој  

банци дана 17. децембра  2010. године поднела захтев за додатно повлачење средства у 

наведеном износу уз које су приложене фактуре инодобављача Thales Air System 

S.A.Француска и потврде о квантитативном пријему опреме за коју не постоје докази 

да је извршен увоз односно пријем  исте у складу са поднетим захтевом за повлачење 

средстава, јер се јединствене царинске исправе стављене на увид не односе на опрему 

за коју су повучена додатна средства од EBRD, већ на раније уговорену опрему 

плаћену из аванса и акредитива.  

b. Записници Комисије формиране по решењу председника Управног одбора о 

квантитативном пријему система за обраду података DPS EUROCAT-E не садрже 

податке о броју фактуре и отпремнице по којима је извршен пријем опреме, као ни 

спецификацију опреме, па се из истих не може утврдити стварна количина примљене 

опреме.  

c. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је у пословним књигама 

исказала обавезу према инодобављачу Thales Air System S.A.Француска у износу од 

EUR 642.299 по фактури од 27. априла 2011. године за услуге инсталације, у чијем 

опису се наводе измене уговора по којима је извршено додатно повлачење средстава од 

EBRD уз коју није приложен доказ о извршеним услугама, а који није достављен ни по 

писменом захтеву Државне ревизорске институције, а плаћање наведене фактуре је 

извршено из дела средстава кредита повучених на напред наведени начин. 

12)  Као што је објашњено у тачки 2.7.1.2.2. Напомена 

a. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није ставила на располагање 

тражене податке и документа у вези исказаног прихода у износу 675.468 хиљада 

динара (EUR 6.631.997), по основу рутних накнада за прелете остварене у надлежности 

Агенције на територији Босне и Херцеговине ни по усменом ни по писменом захтеву  

Државне ревизорске институције, и писмено потврдила да исте не поседује, да би 

накнадно потврдила да тражене податке ипак поседује, чиме је поступила супротно  
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одредбама члана 38. ст. 10.и 11. у вези са чланом 36. Закона о Државној ревизорској 

институцији  

b. Према накнадно достављеним извештајима EUROCONTROL – CRCO Агенција за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је у пословним књигама и финансијским 

извештајима за 2011. годину исказала укупан приход од услуга прелета преко 

територије Босне и Херцеговине у 2011. години у мањем износу за EUR 698.644,26 

односно 73.107  хиљаде динара, прерачунато по средњем курсу Народне банке Србије 

на дан 31. децембра 2011. године и за исти износ мање исказала потраживања од 

EUROCONTROL- а по том основу.  

13)  Као што је објашњено у тачки 2.7.4.1. Напомена  

a. Исплата износа од 281.712 хиљада динара на име дела неутрошених средстава на 

позицији Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, до износа 

одобреног Финансијским планом за 2011. годину и утврђене базе трошкова за 2011. 

годину, извршена је на основу Одлуке Управног одбора Агенцијe број ОУ/УО 715/ од 

27.12.2011. године, без одржавања седнице Управног одбора, што је супротно 

одредбама чл. 4. Пословника о раду Управног одбора Агенције.  

b. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је члановима Управног одбора 

и Скупштине Друштва из Црне Горе исплатила укупно 192 хиљаде динара трошкова 

службеног путовања (дневнице и надокнада трошкова превоза) ради присуствовања 

седницама Управног одбора и Скупштине Друштва  (46 хиљада динара члановима 

Управног одбора и 146 хиљада  динара  члановима Скупштине Друштва који нису 

предвиђени посебним актом Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. 

c. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је у 2011. години ангажовала 

пет лица по уговорима о обављању привремених и повремених послова у трајању 

дужем од 120 радних дана, супротно одредбама члана 197. Закона о раду и по том 

основу исплатила накнаде у укупном бруто износу од 4.573 хиљаде динара. 

14)  Као што је објашњено у тачки  2.7.4.2. Напомена 

a. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је у 2011. години за обављање 

развојних и истраживачких пројеката из области унапређења цивилно-војне 

координације закључила 19 уговора о делу и по наведеном основу извршила исплату 

бруто износа од 29.546 хиљада динара без доказа да су уговорене услуге извршене, јер 

није сачинила записнике о извршеним услугама, супротно одредбама чл. 622.и 623. 

ст.3. Закона о облигационим односима. 

b. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је у 2011. години извршила 

уплату бруто износа од 3.844 хиљаде динара (нето 2.552 хиљаде динара) по основу 23  

уговора о делу чуварима радио-навигационих објеката Агенције, без доказа да су 

уговорене услуге извршене (нису сачињени дневници обиласка и запажања), што је 

супротно одредбама чл. 622.и 623. ст. 3. Закона о облигационим односима.  

c. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је у 2011. години планирала и 

спровела јавну набавку мале вредности услуга израде пословног софтвера за 

књиговодство основних средстава и услуга одржавања наведеног софтвера и 

закључила   уговор  са Филиповић Миодрагом за период од једне године у износу од 
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1.000 хиљада динара без ПДВ, иако је наведена услуга већ била плаћена у 2010. години 

предузећу AB Soft д.о.о из Београда у износу од 141 хиљада динара и плаћени софтвер 

стављен у употребу на основу записника од 23 септембра 2009. године који су 

потписали представник AB Soft д.о.о и Агенције, чиме је поступила супротно 

одредбама члана 27. Закона о јавним набавакама у вези са чланом 2. Закона о 

буџетском систему  

d. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је у 2011.години извршила 

исплату бруто износа од 807 хиљада динара по основу услуга истраживања, односно 

развоја - анализе функционалних блокова ваздушног простора у окружењу Републике 

Србије, без доказа да су уговорене услуге извршене, а што је супротно одредбама чл. 

622. и 623. ст. 3. Закона о облигационим односима. 

15)  Као што је објашњено у тачки 2.8. а у вези тачака 2.6.15.1. и 2.7.1.2.2. Напомена Агенција 

је у Билансу успеха за годину завршену на дан 31. децембра 2011. године исказала добитак 

у мањем износу за 109.451 хиљада динара.  

16)  Као што је објашњено у тачки 2.9.1. и 2.6.4. Напомена Агенција за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о није обрачунала и наплатила уговорну казну у четири поступка 

јавних набавки који су спроведени током 2011. године у укупном износу од 3.858 хиљада 

динара од следећих добављача:  

-  Добављачу „Ктитор“ д.о.о, због прекорачења уговореног рока испоруке намештаја за 21 

дан у износу од 1.988 хиљада динара (10% уговорне цене)  

-  За групу понуђача коју предводи „AMIGA“д.о.о из Краљева због прекорачења рока од 61 

дан за извођење грађевинско-инсталатерских радова на изградњи новог објекта 

Аеродромске контроле летења на аеродрому „Краљево“ у Лађевцима у износу од 1.408  

хиљада динара ( 5% уговорне цене) 

-  Добављачу „Тelegroup“ д.о.о из Београда због прекорачења рока од 36 дана за извођење 

грађевинско-инсталатерских радова на изради постоља и инсталацију ЗРНС опреме – ILS 

на аеродрому „Никола Тесла“ Београд у износу од 348 хиљада динара (3,6 % уговорне 

цене)  

-   Добављачу Saga д.о.о. из Београда због прекорачење рока од 54 дана за испоруку 

резервних делова за Data Storage систем у износу од 114 хиљада динара (5% уговорне 

цене). 

17)  Као што је објашњено у тачки 2.9.2. Напомена 

a. У 2011. години и током 2012. године Агенција за котролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о је утрошила за јавну набавку и инсталацију система за говорну комуникацију        

(VCS) за АКЛ Краљево, АКЛ Поникве и ТКЛ Подгорица средства у већем износу за 

19.885 EUR (2.263 хиљаде динара) од износа предвиђеног Финансијским планом 

Агенције за 2011. годину и Финансијским планом Агенције за 2012. годину као 

годинама у којима је вршено финансирање наведене јавне набавке, на који начин је 

поступила супротно одредбама члана 27. Закона о јавним набавакама у вези са чланом 

2. Закона о буџетском систему  
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b. Агенција за котролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је у 2011. години извршила  

исплату накнаде од 151 хиљада динара извршиоцу посла по Уговору о делу за јавну 

набавку услуге извођења наставе из предмета Ваздухопловство, а да није сачинила 

писани извештај о обављеном послу, што је супротно одредбама чл. 622. и чл. 623. ст 3. 

Закона о облигационим односима. 

18)  Као што је објашњено у тачки 2.9.4. Напомена 

a. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није спровела поступак јавне 

набавке, нити je Финансијским планом за 2011. годину предвидела средства за 

вишегодишње јавне набавке, као ни средства за финансирање рата доспелих у 2011. 

години по раније  закљученим уговорима у укупном износу од 38.131 хиљаде динара, и 

то:  

- за услуге физичког обезбеђења је током 2011. године вршила плаћања предузећу G4S 

Secure Solutions д.о.о из Београда по месечно испостављеним фактурама у укупном 

износу од 35.687 хиљада динара без спроведеног поступка јавне набавке ни у смислу 

ранијег Закона о јавним набавкама нити важећег Закона о јавним набавкама, супротно 

одредбама члана 20. Закона о јавним набавакама у вези са чланом 2. Закона о 

буџетском систему  

- за услуге физичко-техничког обезбеђења објекта Радарске станице Кошевац (Фрушка 

Гора) исплаћен је износ од 2.444 хиљада динара са ПДВ у корист „Београд 

сигурност“д.о.о за које није био спроведен поступак јавне набавке ни у смислу 

ранијег Закона о јавним набавкама нити важећег Закона о јавним набавкама, а што је 

супротно одредбама члана 20. Закона о јавним набавакама у вези са чланом 2. Закона 

о буџетском систему  

b. Приликом спровођења поступака јавне набавке услуге одржавања хигијене у објектима 

Обласне контроле летења Београд, Аеродромске контроле летења Београд и Центра за 

обуку  и у административном објекту Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о на Тргу Николе Пашића бр. 10 у Београду  у којима је као најповољнији понуђач 

изабран „Телус“ д.о.о из Београда, у конкурсној документацији није наведено да се 

ради о вишегодишњој јавној набавци, што је супротно одредбама члана 27. Закона о 

јавним набавакама у вези са чланом 2. Закона о буџетском систему 

19)  Као што је објашњено у тачки 2.10. Напомена у напоменама уз финансијске извештаје за 

2011. годину Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није обелоданила 

потпуне податке о судским споровима који се воде против Агенције, јер је у истим наведен  

број од 43 судска спора без навођења њихове вредности, а у поступку ревизије су  

презентовани подаци о 45 судских спорова чија вредност износи 95.943 хиљада динара (не 

узимајући у обзир припадајуће камате), што је супротно захтевима Међународног 

рачуноводственог стандарда 1. Презентација финансијских извештаја, параграф 114. и 

Међународног рачуноводственог стандарда 37. Резервисања, потенцијалне обавезе и 

потенцијална имовина, параграф 86.  

20)  Као што је објашњено у тачки 2.6.2. Напомена Агенција за контролу летења Србије и Црне 

Горе д.о.о. је исказала нематеријална улагања у већем износу за 14.789 хиљада динара и 

већи нераспоређени добитак за исти износ супротно одребама МРС 38 - Нематеријална 

имовина по основу: 
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- годишњих трошкова услуге одржавања програма „Кадрови 1.0“ у износу од 672 

хиљаде динара 

- годишњег правa коришћења Мicrosoft софтвера у у износу од 12.102 хиљада динара 

- годишње услуге ажурирања софтвера пружене од стране инодобављача Corobor, 

Француска  у износу од 1.861 хиљаду динара 

- једногодишње  претплате за приступ сајту за интерактивну библиотеку у износу од 

154 хиљаде динара. 

21) Као што је објашњено у тачки 2.1.2. Напомена  

a. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе није донела нови Статут, супротно 

одредбама члана 34. став 2. Анекса Уговора о оснивању Агенције од 17. новембра 2006. 

године. 

b. Пословник о раду Скупштине Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о  

није усклађен са одредбама Анекса Уговора о оснивању Друштва од 17. новембра 2006. 

године, јер се позива на одредбе Статута Агенције који је престао да важи. 

22)  Као што је објашњено у тачки 2.1.5. Напомена Годишњи финансијски извештај за 2011. 

годину и Извештај о пословању Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. за 

2011. годину није достављен Влади Републике Србије и Влади Црне Горе као 

представницима оснивача, ради информисања.  

23)  Као што је објашњено у тачки 2.9. Напомена Агенција није интерним актом који  се 

примењивао у  2011. години под називом „Набавка и улазна контрола“ бр. НАБ.ПРОЦ.001 

од 1. августа 2010. године прецизирала обавезне елементе у   Записнику/Извештају  о 

квантитативном пријему добара, а у складу са одредбама члана 15. Правилника о 

рачуноводству и рачуноводственим политикама и одредбама члана 9. став 2. Закона о 

рачуноводству и ревизији. 

24)  Као што је објашњено у тачки 2.9.3. Напомена 

a. Агенција за котролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није спровела један отворени 

поступак јавне набавке по партијама за набавку резервних делова за системе за 

складиштење података (два Multi Protocol storage система и једног Data storage система 

- SAN) и једногодишњег одржавања два Multi Protocol storage система у укупној  

вредности од 2.633 хиљада динара, које набавке су спроведене у 2011. години од истог 

добављача „Saga“ д.о.о, иако је предмет наведених поступака набавка истоврсних 

добара и услуга, већ је јавну набавку  уситнила на две јавне набавке мале вредности, 

чиме је поступила супротно одредбама члана 57. Закона о буџетском систему у вези са 

чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

b. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је у 2011. години спровела  

четири поступка јавних набавки мале вредности у којима је са понуђачима „Јувела“ и 

„Kodžić & Co“ закључила уговоре у укупној вредности од 3.769 хиљада динара за 

набавку и испоруку униформи за летаче - инструкторе и за летачки састав (текстилни и 

кожни артикли), које су за предмет имале  истоврсна добра чија је укупна процењена 

вредност износила 4.000 хиљаде динара, због чега је била у обавези да спроведе 

отворени поступак јавне набавке, уместо уситњавања поступка на четири јавне набавке 
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мале вредности, чиме је поступила супротно одредбама члана 57. Закона о буџетском 

систему у вези са чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

Мишљење   

 По нашем мишљењу, осим за ефекте који на финансијске извештаје имају питања наведена у 

тачкама 1.-20. Основа за изражавање мишљења, финансијски извештаји Агенције за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о за 2011. годину у сваком материјалном погледу дају истинит 

и објективан приказ финансијске позиције на дан 31. децембра 2011. године, њеног 

финансијског резултата и финансијских токова за годину завршену на тај датум у складу са 

Међународним стандардима финансијског извештавања. 

По нашем мишљењу, осим за ефекте наведене у тачкама 1.-24. Основа за изражавање 

мишљења, активности, трансакције и информације, које су приказане у наведеним 

финансијским извештајима су у складу са прописима у Републици Србији, датим 

овлашћењима и планираном сврхом. 

                                                                        

 

                                                                                                       ГЕНЕРАЛНИ ДРЖАВНИ РЕВИЗОР 

                                                                                                        Радослав Сретеновић 

 

 

Београд,  21.децембар  2012. године 
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2. НАПОМЕНЕ УЗ РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ 

2.1. Подаци о субјекту ревизије 

Делатност, приход, права, обавезе и одговорности према оснивачима, као и друга питања од 

значаја за рад Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о уређени су Уговором о 

оснивању Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о који су закључиле Влада 

Републике Србије и Влада Републике Црне Горе 31. октобра 2003. године, који је измењен 

Анексом Уговора од 17. новембра 2006. године. 

Закључење наведеног уговора верификовано је одредбама члана 261. Закона о ваздушном 

саобраћају
4
 којим је прописано да се сматра да је уговором између Владе Републике Србије и 

Владе Републике Црне Горе који је закључен 31. октобра 2003. године и којим је основана 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о, Влада (Републике Србије) овластила 

Агенцију за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. да пружа све услуге у ваздушној пловидби 

на територији Републике Србије, док Влада друкчије не одлучи. 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. има својство правног лица (друштво са 

ограниченом одговорношћу), послује у складу са одредбама закона којима се уређује правни 

положај привредних друштава, а уписује се у Регистар привредних друштава који се води код 

Агенције за привредне регистре Републике Србије.  

Решењем Министарства за економске односе са иностранством Републике Србије број: 180-023-

02-00525/2006-07 од 31. јула 2006. године, у Регистар представништава у иностранству које се 

води код тог министарства, евидентирано је и оснивање представништва Агенције у Подгорици - 

Терминална контрола „Голубовци“. Терминална контрола „Голубовци“ је 2004. године уписана  

као део Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе у регистар пореских обвезника код 

Пореске управе Црне Горе у Подгорици (матични број 17520407, који је истовремено и ПИБ 

Агенције), а 2006. године јој је додељен нови матични број - ПИБ 02627744. 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. обавља послове контроле летења у 

ваздушном простору надлежности и обавља друге делатности у области ваздушне пловидбе у 

складу са прописима о ваздушном саобраћају, међународним уговорима, међународним 

стандардима и препорученој пракси, и то: управљање ваздушним саобраћајем, пружање услуга 

комуникације, навигације и надзора, ваздухопловних метеоролошких услуга, услуга 

ваздухопловног информисања, калибраже земаљских радио-навигационих средстава, обуке 

особља прималаца услуга у ваздушној пловидби, израде навигационих поступака и процедура и 

израде ваздухопловних карата.  

Просечан број запослених у Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. током 2011. 

године je износиo 852. 

Годишњи извештај о пословању Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. усваја 

Скупштина Друштва, а исти се доставља и Влади Републике Србије и Влади Црне Горе као 

представницима оснивача, ради информисања.  

                                                 
4„Сл. гласник РС“, бр. 73/2010 и 57/2011 
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Надзор над законитошћу рада Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. у Републици 

Србији обављају министарство надлежно за послове саобраћаја и енергетике Републике Србије и 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије у складу са одредбама Закона о 

ваздушном саобраћају, а у Републици Црној Гори, надзор над законитошћу рада Агенције за 

контролу летења обавља Агенција за цивилно ваздухопловство Црне Горе у складу са одредбама 

Закона о ваздушном саобраћају Црне Горе
5
.  

2.1.1.  Настанaк Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о 

Одредбама члана 19. ст.1. тач. 1. Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора 
6
 (Повеља 

је била на снази од 4. фебруара 2003. године до 3. јуна 2006. године) било је прописано да 

Скупштина државне заједнице Србија и Црна Гора доноси законе и друге акте о институцијама 

основаним у складу са Уставном повељом и њиховом функционисању. Одредбама члана 15. тачка 

8. Закона о спровођењу Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора (Закон је био на 

снази од 4. фебруара 2003. године до 3. јуна 2006. године) било је прописано да Савезна управа за 

контролу летења наставља да обавља (дотадашње) послове до дефинисања њеног коначног 

статуса, а тачком 3. Одлуке о прихватању Споразума држава чланица о дефинисању коначног 

статуса органа и организација из члана 15. Закона о спровођењу Уставне повеље државне 

заједнице Србија и Црна Гора (Одлука је била на снази од 1. јула 2003. године до 3. јуна 2006. 

године) да ће Влада Републике Србије и Републике Црне Горе формирати Агенцију за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о., а да до формирања те Агенције, послове Савезне управе за 

контролу летења преузима министарство Републике Србије надлежно за послове саобраћаја и 

телекомуникација, уз сагласност министарства Црне Горе надлежног за послове поморства и 

саобраћаја.  

Влада Републике Црне Горе је дописом број: 02-9118/2 од 23. октобра 2003. године обавестила 

Министарство поморства и саобраћаја да је прихватила Уговор о оснивању Агенције за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о и да је овластила министра поморства и саобраћаја да у име 

Владе Републике Црне Горе потпише наведени уговор. 

На основу Одлуке о прихватању Споразума држава чланица о дефинисању коначног статуса 

органа и организација из члана 15. Закона о спровођењу Уставне повеље државне заједнице Србија 

и Црна Гора, Влада Републике Србије и Републике Црне Горе су дана 31. октобра 2003. године  

закључиле Уговор о оснивању Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. 

Наведеним уговором је основана Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе као друштво са  

ограниченом одговорношћу, ради пружања услуга контроле летења у ваздушном простору 

надлежности и обављања других делатности у области ваздушне пловидбе. Уговором  је утврђено  

да су Влада Републике Србије,  у име државе Србије, и Влада Републике Црне Горе, у име државе 

Црне Горе, оснивачи и чланови тог Друштва, као и да то Друштво  пружа услуге у ваздушном 

простору држава Србије и Црне Горе, ваздушном простору изнад Јадранског мора изван 

територијалних вода држава оснивача до граница утврђених међународним уговорима које је 

закључила Савезна Република Југославија и у ваздушном простору других држава које су Савезној 

управи за контролу летења  повериле послове пружања услуга на основу међународних уговора.  

Уговором је такође утврђено и да основни капитал Друштва представља оснивачки улог у 

стварима и новчани оснивачки део основног капитала;  да оснивачки улог Друштва у стварима  

                                                 
5 „Сл. лист ЦГ“, број 66/2008 
6 „Сл. лист СЦГ“, број 1/2003 
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чини имовина којом послује Савезна управа за контролу летења чија је књиговодствена вредност 

утврђена Билансом стања на дан 31. децембра 2002. године и износи 1.438.795 хиљада динара, 

односно 24.392.640,14 USD; да су улози оснивача  изражени у односу државе Србије 92% и државе 

Црне Горе 8%; да је основни капитал Друштва  изражен  тако да појединачни оснивачки улози у 

стварима представљају имовину која се налази на територији држава оснивача, а новчани улози 

представљају појединачне уплаћене новчане износе које су оснивачи уплатили пре регистрације; 

да су органи Друштва Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и директор, као и да даном 

почетка рада Друштва престаје са радом Савезна управа за контролу летења. 

Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије БД. 50949/2005 од 8. јула 2005. 

године извршена је регистрација превођења Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о 

(која је до тада била уписана у Трговинском суду у Београду) у Регистар привредних субјеката 

који се води у Агенцији за привредне регистре, на начин да су подаци који су претходно били 

уписани у Трговинском суду остали исти и као такви уписани су без промене садржине у Регистар 

привредних субјеката Агенције за привредне регистре, и то: пуно пословно име, правна форма 

(д.о.о), седиште, ПИБ, број жиро рачуна, скраћено пословно име, матични број, претежна 

делатност, регистрација субјекта за спољнотрговински промет и за услуге у спољнотрговинском 

промету, подаци о уписаном и плаћеном новчаном и неновчаном капиталу, о оснивачима (о 

њиховом уписаном и уплаћеном/унетом новчаном и неновчаном капиталу и уделима), директору, 

његовим овлашћењима у привредном субјекту, заступнику (који је истовремено директор), 

његовој функцији у привредном друштву и овлашћењима у унутрашњем и спољнотрговинском 

промету.         

Анексом Уговора о оснивању Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о који је 

усвојила Скупштина Друштва дана 17. новембра 2006. године, извршене су измене и допуне 

одредаба  основног Уговора које се односе на уписани неновчани капитал у стварима и уплаћени 

новчани капитал оснивача, расподелу годишње добити, покриће губитка, обавезну резерву, 

организациону структуру Друштва, делатност Друштва, делокруг Скупштине и Управног одбора 

Друштва, систем квалитета, пословну тајну, као и друге податке у вези са радом Друштва. 

Усвајањем наведеног Анекса, престао је да важи Статут Друштва, дотадашњи чланови Управног 

одбора именовани од стране Скупштине Друштва наставили су да раде у својству чланова 

Управног одбора Друштва, а дотадашњи директор и заменик директора Друштва, именовани од 

стране Управног одбора Друштва, постали су чланови Управног одбора Друштва. 

Скупштина Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је на седници одржаној 12. 

фебруара 2007. године утврдила пречишћен текст Уговора. 

Чланом 261. Закона о ваздушном саобраћају прописано је да се сматра да је уговором између 

Владе Републике Србије и Владе Републике Црне Горе који је закључен 31. октобра 2003. године и 

којим је основана Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о, Влада (Републике 

Србије) овластила Агенцију за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. да пружа све услуге у 

ваздушној пловидби на територији Републике Србије, док Влада друкчије не одлучи. 

У поступку ревизије је утврђено да је оснивањем Агенције за контролу летењa Србије и Црне Горе 

д.о.о обезбеђен континуитет у вршењу јавних овлашћења пружања услуга у ваздушној пловидби 

на територији Републике Србије. 

У поступку ревизије КЛ д.о.о  је  доставила  допис Министарства саобраћаја Републике Србије 

број 343/01-00028/2012-01  од  9.новембра 2012. године  у коме је наведено министарство  заузело 

став да  је Влада Републике Србије потписивањем Уговора о потврђивању континуитета пружања 

услуга у ваздушној пловидби  у просторима Србије и Црне Горе дана 25. априла 2012. године од 
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стране министара  надлежних за послове  саобраћаја две државе  потврдила своју опредељеност  

да пружалац услуга у ваздушној пловидби буде Контрола летења Србије и Црне Горе д.о.о као 

заједничко привредно друштво, у форми друштва са ограниченом одговорношћу, као и да је 

неспорно да је правна форма друштва усклађена са одредбом Закона о ваздушном саобраћају („Сл. 

гласник РС“, бр. 73710, 57/11 и 93/12)  којом се уређује појам пружаоца услуга у ваздушној 

пловидби. 

2.1.2.  Органи Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о 

Уговором о оснивању Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о као органи 

управљања Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. предвиђени су Скупштина и 

Управни одбор. 

Скупштина  

Скупштину Друштва чини пет чланова. Чланови Скупштине су представници држава оснивача, и 

то министарстава надлежних за послове саобраћаја, финансија и других органа, служби и 

стручних организација. У време спровођења ревизије председник Скупштине Друштва је био 

министар надлежан за инфраструктуру и енергетику у Влади Републике Србије. 

Чланом 20. Уговора о оснивању Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. ОУ/СД 

бр.242/4 од 12. фебруара 2007. године прописано је да Скупштину Друштва чини пет чланова, а 

чланом 20в. да се Скупштина Друштва сазива најмање једном годишње (редовна Скупштина), а 

ванредна по потреби. 

Чланови Скупштине Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. су Татјана Исаковић, 

председник (Србија), Драган Катанић (Србија), Рената Пинџо (Србија), Мирел Радић 

Љубисављевић (Црна Гора) и Периша Перовић (Црна Гора), које су одредиле Влада Републике  

Србије, односно Влада Црне Горе.  

Скупштина Друштва утврђује пословну политику друштва, усваја годишњи финансијски план, 

усваја годишњи обрачун, одлучује о повећању и смањењу основног капитала Друштва, одлучује о 

статусним променама, промени облика и престанку Друштва, бира и опозива чланове Управног 

одбора и одређује њихова примања, односно висину накнаде, одлучује о промени делатности 

друштва, одлучује о преносу и престанку удела, одлучује о оснивању организационих јединица и 

промени облика организовања Друштва, доноси Пословник о свом раду и обавља и друге послове 

утврђене прописима и овим уговором. 

Скупштина Друштва је на основу одредаба члана 27. Статута Друштва донела Пословник о раду 

ОУ.СД бр. 501/8 од 16. априла 2005. године којим је уређен њен начин рада. 

Пословником о раду Друштва (чл.14,15. и 17.) је прописано да се материјал за седницу Скупштине 

доставља уз позив за седницу Скупштине, да се седница Скупштине сазива писменим позивом 

најмање седам дана пре утврђеног дана за сазивање седнице, као и да се актом о сазивању 

Скупштине утврђују место и време одржавања седнице, предлог дневног реда седнице и лица која 

треба позвати на седницу, као и да се сазивање седнице Скупштине благовремено оглашава у 

Друштву ( на огласној табли Друштва). 

Усвајањем Анекса Уговора о оснивању Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о  

који је усвојила Скупштина Друштва дана 17. новембра 2006. године, на основу члана 31. престао 

је да важи Статут Друштва, дотадашњи чланови Управног одбора именовани од стране 

Скупштине Друштва наставили су да раде у својству чланова Управног одбора Друштва, а 
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дотадашњи директор и заменик директора Друштва именовани од стране Управног одбора 

Друштва, постали су чланови Управног одбора Друштва.  

Одредбама члана 34. став 2. Анекса Уговора о оснивању Агенције је прописано да ће Скупштина 

донети Статут и изабрати чланове Управног одбора у року од 15 дана од дана конституисања. 

У поступку ревизије је утврђено да Скупштина Друштва није донела нови Статут Агенције 

за контролу летења Србије и Црне Горе у складу са одредабама члана 34. став 2. Анекса  

Уговора о оснивању Агенције .   

Управни одбор 

Друштвом управља Управни одбор који се састоји од седам чланова које бира и опозива 

Скупштина Друштва. Пет чланова Управног одбора се бира на предлог Владе Републике Србије, а 

два на предлог Владе Црне Горе. Мандат чланова Управног одбора траје пет година. 

Одлукама Скупштине Друштва од 24. децембра 2008. године и 30. јануара 2009. године, за чланове 

Управног одбора Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. изабрани су: Никола 

Станков, проф.др Јелица Петровић Вујачић, Александар Илић, проф.др Драгољуб Ђокић и Ирена 

Милошевић (на предлог Владе Републике Србије), као и Лазо Максимовић и мр Зоран Радоњић 

(на предлог Владе Црне Горе). 

Одлуком Скупштине Друштва од 24. децембра 2008. године, за председника Управног одбора 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. изабран је Никола Станков, а за заменика 

председника Управног одбора Лазо Максимовић.  

Надлежност Управног одбора Друштва је да припрема предлоге одлука за Скупштину Друштва, 

извршава одлуке Скупштине Друштва, заступа Друштво, организује и води пословање Друштва, 

доноси опште акте Друштва, припрема годишње извештаје о пословању и спровођењу пословне 

политике, предлаже расподелу добити Скупштини Друштва, бира и опозива председника и 

заменика председника, доноси одлуку о инвестиционим улагањима и о промету непокретности 

(куповини, продаји, прибављању концесија, дугорочном закупу и сл.), доноси одлуку о куповини и 

продаји основних средстава, одлучује о правима запослених сагласно овлашћењима из Закона о 

раду
7
 и колективног уговора, утврђује организацију Друштва, доноси годишњи план рада 

Друштва, доноси Пословник о свом раду и обавља и друге послове утврђене законом и овим 

уговором. 

Управни одбор Агенције је Овлашћењем ОУ бр.773/3 од 24. децембра 2008. године, овластио 

председника Управног одбора Агенције да: у оквиру усвојеног финансијског плана, самостално 

одлучује о инвестиционим улагањима и куповини основних средстава до троструког износа 

утврђеног за јавне набавке мале вредности, да самостално закључује уговоре и предузима друге 

правне радње којима се ангажују финансијска средства до 10.000 хиљада динара и да потписује 

налоге у својству налогодавца којима се користе финансијска средства у складу са прописима о 

платном промету (тачка 1.); да доноси одлуке, решења и упутства којима се уређују и решавају 

текући послови у вези делатности Агенције, организације рада и пословања Агенције (тачка 2.); да 

одлучује о правима и обавезама запослених, сагласно овлашћењима из Закона о раду, колективног 

уговора и других прописа (тачка 3). Истим актом Управни одбор је овластио председника 

Управног одбора да може део наведених овлашћења пренети на друга лица запослена у Агенцији.  

                                                 
7 „Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05 и 54/09 
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На основу наведеног акта од 24. децембра 2008. године, председник Управног одбора Агенције је 

Овлашћењем SEC. 00. 192/1 од 25. децембра 2010. године  које се примењује почев од 25. 

децембра 2010. године, овластио помоћне налогодавце у Агенцији за коришћење средстава и 

давање одобрења, односно за потписивање налога за различите врсте расхода у различитим 

износима.      

Председник Управног одбора заступа Друштво неограничено, стара се и одговара за законитост 

рада Друштва, а за свој рад одговора Управном одбору Друштва. 

Управни одбор је донео Пословник о раду ОУ бр.93/16 од 23. јануара 2004. године којим се 

уређује начин рада Управног одбора Друштва.   

Пословником Друштва (чл. 5.) је прописано да се позив за седницу Управног одбора доставља 

члановима Управног одбора и свим позваним лицима и оглашава се на огласној табли Друштва 

најкасније три дана пре одржавања седнице, да се у изузетним и хитним случајевима седница 

може сазвати и у краћем року, као и да се уз позив за седницу достављају материјали, односно 

стручно обрађени предлози одлука, извештај о извршеним одлукама са ранијих седница и 

записник са претходне седнице.  

На основу наведеног утврђено је: 

1. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није донела нови Статут, супротно 

одредбама члана 34. став 2. Анекса  Уговора о оснивању Агенције од 17. новембра 2006. године. 

2. Пословник о раду Скупштине Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није 

усклађен са одредбама Анекса Уговора о оснивању Друштва од 17. новембра 2006. године, јер се 

позива на одредбе Статута Агенције који је престао да важи.  

Препорукa 1: 

Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о да усклади одредбе 

Пословника о раду Скупштине са важећим актима Друштва, с обзиром да се у уводном делу 

позива на одредбе Статута који је престао да важи доношењем Анекса Уговора о оснивању 

Друштва од 17. новембра 2006. године;  

2.1.3. Усклађивање статуса Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о са 

изменама прописа   

Одредбама члана 591. Закона о привредним друштвима
8
 утврђена је обавеза постојећим 

друштвима са ограниченом одговорношћу да своје органе ускладе са одредбама овог закона до 

дана почетка примене овог закона (1. фебруара 2012. године), као и да извршене промене  

региструју у складу са законом о регистрацији у року од три месеца од дана почетка примене овог 

закона, односно до 30. априла 2012. године.  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. обратила се захтевом од 27. фебруара 2012. 

године Агенцији за привредне регистре Републике Србије за исправку регистрованих података 

којим је тражила да се изврше техничке исправке тако што би се у тај регистар унели подаци за 

свих седам чланова Управног одбора, уместо за три члана како је до тада у регистру било 

евидентирано приликом превођења из Трговинског суда у Београду у Агенцију за привредне 

                                                 
8 „Сл. гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011   
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регистре, са образложењем да је свих седам чланова било уредно пријављено у регистрационој 

пријави из 2005. године приликом превођења код Агенције за привредне регистре. Агенција за 

привредне регистре је одбила наведени захтев за исправку грешке у решењу Регистратора број 

1/2012 од 1. јануара 2012. године из разлога што је Регистратор утврдио да у решењу није 

начињена грешка, односно да подаци о Управном одбору нису регистровани приликом превођења, 

јер се не налазе у решењу Трговинског суда у Београду, бр.рег.ул. 1-91704-00 од 29. децембра 

2003. године, као и да су постојећи подаци о Управном одбору Друштва регистровани решењем 

АПР бр. БД 198931 од 29. новембра 2006. године на основу том приликом поднете регистрационе 

пријаве, те да би се усвајањем овог захтева вршила измена решења која се не може вршити 

исправком грешке. Истовремено, Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је 

упућена на могућност да поднесе захтев за промену података о члановима Управног одбора 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. 

У поступку ревизије је утврђено да је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о.поступила у складу са одредбом члана 591. Закона о привредним друштвима, јер је код 

Агенције за привредне регистре Републике Србије предала захтев за промену правне форме у 

складу са одредбама Закона о привредним друштвима. Такође, Агенција за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о. је дописима КАБ.00 број: 210/ 8 и КАБ.00 број: 210/7 од 29. фебруара 

2012. године обавестила Владу Републике Србије (преко Министарства за инфраструктуру и 

енергетику) и Владу Црне Горе (преко Министарства саобраћаја и поморства) о следећем: да је 

Скупштина Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. донела Одлуку ОУ.СД број: 

595/3 од 19. октобра 2011. године којом је прихваћен Нацрт Уговора о потврђивању континуитета 

пружања ваздухопловних услуга у ваздушним просторима Србије и Црне Горе; да је одредбама 

Закона о привредним друштвима и Законом о изменама и допунама Закона о привредним 

друштвима предвиђено да оснивачи, Влада Републике Србије и Влада Црне Горе, закључују 

наведени уговор; да је обавеза сваког привредног друштва да у року од 90 дана од дана ступања на 

снагу наведеног Закона (1. фебруара 2012. године) поднесе усаглашени оснивачки акт Агенцији за 

привредне регистре Републике Србије, тражећи да се Влади Републике Србије, односно Влади 

Црне Горе упути на усвајање Нацрт наведеног уговора, у циљу његовог благовременог закључења. 

Нацрт Уговора о потврђивању континуитета пружања ваздухопловних услуга у ваздушним 

просторима Србије и Црне Горе сачињен je на основу члана 7. Споразума о сарадњи у области  

ваздушног саобраћаја између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе из 2011.године који су 

потписали надлежни министри. 

У поступку ревизије је утврђено као што је наведено у уводном делу Извештаја,  да су дана 25. 

априла 2012.године Влада Републике Србије и Влада Црне Горе закључиле Уговор о потврђивању 

континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе број: 343-

01-30/2012-01, на који је Влада Републике Србије дала сагласност на седници одржаној 19. априла 

2012. године. 

Такође, у поступку ревизије је утврђено увидом у Потврду о примљеној документацији БД 

55407/2012 од 25. априла 2012. године коју је издала Агенција за привредне регистре, да је 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о ургирала код Агенције за привредне 

регистре Републике Србије за документ БД 55400/2012 који се односи на регистроване промене 

правне форме Агенције у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, које активности је 

била у обавези да спроведе до 30. априла 2012. године. 
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Препорукa 2  : 

Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о да усклади одредбе 

својих аката са конвалидираним Уговором о оснивању Агенције за контролу летења Србије 

и Црне Горе д.о.о  донетим 25. априла 2012. године; 

2.1.4. Правни статус Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о  као  

корисника јавних  средстава 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. се обратила дописом СЕЦ..00-282/22 од 30. 

маја 2012. године Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије којим је тражила од те 

дирекције „мишљење да ли је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о у време 

важења Закона о средствима у својини Републике Србије
9
 била корисник средстава у државној 

својини“, у вези са чиме је презентовала одговор те дирекције 04 број:46-298/2012 од 1. јуна 2012. 

године који је примљен у Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о дана 04. јуна 

2012. године под бројем: SEC- 00. 282/23-1, а у коме се наводи да „обзиром да је Агенција за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о регистрована као друштво са ограниченом 

одговорношћу, то није спадала у круг корисника средстава у својини Републике Србије у смислу 

члана 1. тачка 2) подтачка (1) - (3) Закона о средствима у својини Републике Србије и на 

располагање имовином исте нису се примењивале одредбе наведеног Закона, већ одредбе 

посебних закона“. 

Одредбама члана 53. ст. 1. тачка 9) Закона о Народној скупштини
10

 прописано је да је поступак за 

аутентично тумачење закона један од поступака за доношење аката и других поступака у Народној 

скупштини, а ставом 2. истог члана да се поступци из овог члана, утврђени Уставом и законом, 

уређују Пословником. Одредбама члана 48. Пословника Народне скупштине
11

 прописано је да 

Одбор за уставна питања и законодавство разматра предлог за доношење аутентичног тумачења 

закона и сачињава предлог аутентичног тумачења закона, а одредбама чл.194. и 195. Пословника 

прописан је поступак за аутентично тумачење закона (подношење предлога од стране Уставом 

овлашћеног предлагача, одлучивање о предлогу, сходна примена одредаба пословника о поступку 

доношења закона) 

Наведено мишљење Републичке дирекције за имовину Републике Србије не може се прихватити  

као обавезујуће. Ово из разлога што је надлежност Републичке дирекције за имовину била 

утврђена чланом 21. Закона о средствима у својини Републике Србије којим је било прописано да 

Дирекција прати и анализира стање средстава у државној својини која користе органи, као и начин 

њиховог коришћења и врши надзор над применом одредаба овог закона и других прописа о 

располагању, коришћењу и управљању тим средствима, ако законом није друкчије одређено, а не 

даје мишљење о статусу корисника средстава у државној својини.  

Имајући у виду да наведено мишљење Републичке дирекције за имовину Републике Србије није 

обавезујуће, односно да Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. није прибавила 

аутентично тумачење Народне скупштине Републике Србије у вези са питањем „да ли је Агенција 

за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о у време важења Закона о средствима у својини 

Републике Србије била корисник средстава у државној својини“, наведени допис Републичке 

дирекције за имовину Републике Србије не може се прихватити као валидан документ којим 

                                                 
9 „Сл. гласник РС“, бр.53/95,3/96,54/96,32/97 и 101/05 
10 „Сл. гласник РС“, бр.9/2010 
11 „Сл. гласник РС“, бр.52/2010 и 13/2011 
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се доказује чињеница да Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. није имала 

статус корисника средстава у државној својини у време важења Закона о средствима у 

својини Републике Србије. 

Такође,одредбама Закона о јавној својини
12

 прописано је следеће: 

- да Република Србија може средства у јавној својини улагати у капитал друштва капитала у 

складу са тим и другим законом и да у друштву капитала по том основу стиче уделе (чл.14 ст. 1.и 

2.); 

- да је носилац права јавне својине Република Србија (чл.18.); 

- да Република Србија може улагати у капитал друштава капитала која обављају делатност од 

општег интереса новац и хартије од вредности, право својине на стварима у јавној својини, изузев 

природних богатстава, добара у општој употреби, мрежа које могу бити искључиво у јавној 

својини и других непокретности које могу бити искључиво у јавној својини, као и друга 

имовинска права која се по општим прописима могу уложити у капитал, да се вредност наведених  

ствари и права процењује на начин утврђен законом којим се уређује правни положај привредних 

друштава, као и да носиоци јавне својине, по основу улагања, стичу уделе, а унети улози су 

својина друштва капитала (чл.42.);  

 - друштво капитала чији је оснивач Република Србија, а које на дан ступања на снагу овог закона 

има право коришћења на непокретностима у државној својини које чини део или укупан капитал  

тог правног лица, стиче право својине на тим непокретностима сагласно одредбама чл..42,43. и 72. 

овог закона, као и да ће се ради спровођења наведених одредаба, по потреби, извршити 

одговарајуће промене оснивачког акта везане за промене у капиталу и улозима, промене у 

пословној евиденцији и упис у регистар привредних субјеката (чл..45.); 

- да друштво капитала чији је оснивач Република Србија води евиденцију непокретности у јавној 

својини које користи, као и да те податке доставља Дирекцији за имовину Републике Србије (чл. 

64. ст.6.и 7.) ; 

- да средства која на дан ступања на снагу тог закона користе друге организације чији је оснивач 

Република Србија, даном ступања на снагу постају средства у јавној својини Републике Србије 

(чл.72.ст.2), да се на непокретностима у државној својини на којима право коришћења има 

друштво капитала чији је оснивач или члан Република Србија, успоставља, под условима и на 

начин прописан овим законом, својина тог друштва капитала (чл. 72.ст. 7), као и да ће орган 

надлежан за вођење јавне евиденције о непокретностима и правима на њима извршити, по 

службеној дужности, упис права јавне својине Републике Србије на непокретностима из става 2. 

овог члана (чл. 72.ст.14.); 

- да се упис права својине друштва капитала на непокретностима из члана 72.ст.7. стиче уписом у 

јавну евиденцију непокретности и права на њима у року од две године од дана ступања на снагу 

овог закона (ст. 1.и 3.); да се упис права својине на наведеним непокретностима не може извршити 

без писане сагласности оснивача Републике Србије-Влада, на предлог министарства надлежног за 

област којој припада делатност друштва капитала (ст. 6.); да уколико се захтев за упис права 

својине за одређену непокретност не поднесе у року из ст.3 овог члана или тај захтев буде 

правоснажно одбијен, орган надлежан за упис права на непокретностима извршиће, по службеној 

дужности, упис права својине Републике Србије ако је реч о захтеву друштва капитала чији је 

                                                 
12 „Сл. гласник РС“, број 72/2011 
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оснивач Република Србија (ст.8.); да до уписа права својине подносиоца захтева за упис, односно 

права јавне својине Репубике Србије, друштва капитала која имају право коришћења, задржавају  

право коришћења на предметним непокретностима са правима и обавезама које имају на дан  

ступања на снагу овог закона, да се отуђење овог права не може извршити без сагласности 

оснивача, а акт о отуђењу супротно овој одредби ништав је (чл. 82.);  

- да подзаконски акти донети на основу закона (Закон о средствима у својини Републике Србије и 

Закон о имовини Савезне Републике Југославије) примењиваће се до доношења подзаконских 

аката донетих на основу ових закона, а нису у супротности са овим законом (чл.86); 

- да је надлежни орган за упис права на непокретностима дужан да по ступању на снагу овог 

закона, без одлагања, по службеној дужности, изврши упис права јавне својине Републике Србије 

на непокретностима на којима је у евиденцији непокретности и права на њима уписано право 

Савезне Републике Југославије, односно Државне заједнице Србија и Црна Гора (чл.88.)  

Из наведеног произлази да, пошто је Република Србија као носилац права јавне својине уложила 

своја средства у висини од  92% у капитал Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о и  

по том основу стекла уделе, Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. као друштво 

капитала обавља делатност од општег интереса, односно од стратешког значаја за Републику 

Србију. 

Осим наведеног, одредбама члана 2. Закона о буџетском систему прописано је да су корисници 

јавних средстава правна лица над којима Република Србија има директну или индиректну 

контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору (тач.2), а   

дефинисан је и  појам система управљања јавним финансијама као скуп активности  и поступака 

усмерених на јединствено планирање, располагање, евидентирање и извештавање о јавним 

средствима, која користе и којима располажу корисници јавних средстава. (тач. 50а).   

У поступку ревизије је утврђено и да је промет на динарским и девизним рачунима Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о код Banca Intesa a.d. Београд у 2011. години износио 

14.004.976 хиљада динара од чега се на динарски промет односи износ од 5.976.955 хиљада 

динара, а на девизни промет 8.028.021 хиљада динара. Осим наведеног промета, остварен је 

промет по основу плаћања девизним акредитивом отвореним код Banca Intesa a.d. за набавку 

опреме из кредита EBRD у износу од 1.794.545 хиљада динара. 

Из цитираних законских одредаба произилази да Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о. јесте корисник јавних средстава, с обзиром да су испуњени критеријуми из одредаба 

наведених закона да би се сматрала корисником јавних средстава (удео државе Србије у оснивању 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је 92%, а пет од седам чланова Управног 

одбора Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. предлаже Влада Републике Србије). 

Иако је  у допису Министарства финансија и привреде Републике Србије број:011-00-00479/2012-

01 од 7. новембра 2012.године, који је КЛ до.о.о презентовала у поступку ревизије, изнето 

мишљење тог министарства да Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није била 

корисник средстава у својини Републике Србије у смислу члана 1. тачка 2) Закона о средствима у 

својини Републике Србије у време важења тог закона, наведени став није могуће прихватити  из 

следећих  разлога: 

Министарствo финансија и привреде Републике Србије  није надлежно за давање мишљења у вези 

са применом Закона о средствима у својини Републике Србије. Осим тога, цитираним одредбама 

члана 2. тач.2) Закона о буџетском систему је изричито прописан појам корисника јавних 

средстава, а одредбом члана 2. тач. 50а)  опредељена је улога корисника јавних средстава  у 
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систему управљања јавним финансијама,  па из наведених одредаба произлази да Контроле летења 

Србије и Црне Горе свакако припада поменутом систему, односно да јесте корисник јавних 

средстава. 

На основу наведеног, утврђено је: 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. има статус корисника јавних 

средстава у смислу одредаба чл. 2. Закона о буџетском систему. 

2.1.5. Однос Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о према оснивачима   

У складу са одредбама члама 5. Уговора о оснивању Агенције за контролу летења Србије и Црне 

Горе д.о.о, Влада Републике Србије и Влада Републике Црне Горе су оснивачи и чланови Агенције 

за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. 

Одредбама члана 10. став 2. Уговора је прописано да оснивачи дају сагласност на годишњи 

финансијски план Друштва. 

Одредбама члана 11. наведеног уговора је прописано да оснивачи учествују у управљању 

Агенцијом за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о, у деоби добити и у сношењу ризика 

пословања Друштва, сразмерно својим уделима. 

Чланом 14. Уговора је прописано да су оснивачи обавезни да предузимају мере и активности у 

стварању услова за безбедно одвијање ваздушне пловидбе, а надлежни органи оснивача Друштва 

су дужни да Друштву достављају податке који се односе на безбедно, редовно и експедитивно 

одвијање ваздушне пловидбе, ради обраде и објављивања. 

Одредбама члана 15. прописано је да за своје пословање Друштво одговара оснивачима, да за 

штету учињену трећим лицима Друштво одговара својом укупном имовином, као и да оснивачи 

јемче за штету учињену трећим лицима приликом обављања послова из делокруга пословања 

Друштва, при чему имају право на повраћај средстава у случају надокнаде штете. 

У поступку ревизије је утврђено да су Влада Републике Србије и Влада Црне Горе дале сагласност 

на Финансијски план Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о за 2011. годину. 

У поступку ревизије је утврђено да је Скупштина Друштва усвојила годишњи  финансијски 

извештај за 2011. годину и Извештај о пословању Агенције за контролу летења Србије и 

Црне Горе д.о.о. за 2011. годину, али на основу усмене изјаве представника Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је утврђено да Агенција за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о. није доставила наведене извештаје Влади Републике Србије и 

Влади Црне Горе као представницима оснивача ради информисања, што је супротно 

одредбама чл. 11., 14. и 15. Уговора о оснивању Агенције за контролу летења Србије и Црне 

Горе д.о.о.   

На основу наведеног утврђено је:  

Скупштина Друштва је усвојила годишњи финансијски извештај за 2011. годину и Извештај о 

пословању Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. за 2011. годину, али није 

доставила наведене извештаје Влади Републике Србије и Влади Црне Горе као 

представницима оснивача ради информисања, што је супротно одредбама чл. 11., 14. и 15. 

Уговора о оснивању Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.   
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Препорукa 3: 

Препоручује се Агенцији за контроли летења Србије и Црне Горе д.о.о. : 

- да годишњи финансијски извештај  за 2011. годину и извештај о пословању  за 2011. 

годину достави Влади Републике Србије и Влади Црне Горе као оснивачима, ради 

информисања; 

 - да сваки наредни годишњи финансијски извештај и извештај о пословању 

доставља Влади Републике Србије и Влади Црне Горе као оснивачима ради 

информисања, у складу са одредбама члана 28.в. Уговора о оснивању Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. 

2.1.6.  Надзор над радом Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, на основу чл. 243.и 244. Закона о 

ваздушном саобраћају, спроводи одит-проверу Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о као правног лица које обавља делатност или пружа услуге у ваздухопловству.  

У поступку ревизије је утврђено да је Директорат током 2011. године извршио проверу процене да 

ли је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. као ималац сертификата пружаоца 

ваздухопловних услуга још увек усаглашенa са Општим и Посебним захтевима датим у 

Правилнику о сертификацији и безбедносном надзору над пружаоцима услуга у ваздушној 

пловидби
13

, о чему је сачинио Извештај о спроведеној периодичној провери у АКЛ Вршац број: 

5/1-04-000/2011-0005 од 21. марта 2011. године. 

Министарство надлежно за послове инфраструктуре Републике Србије, на основу чл. 244. и чл. 

250. - 257. Закона о ваздушном саобраћају, спроводи инспекцијски надзор Агенције за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о у погледу спровођења тог закона, подзаконских аката донетих на 

основу тог закона, међународних аката, прихваћених домаћих и међународних стандарда и 

препоручене праксе. 

У поступку ревизије је утврђено да су ваздухопловни инспектори (тада организовани у оквиру 

Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије), на основу одредаба Закона о општем 

управном поступку
14

 и Закона о ваздушном саобраћају, извршили инспекцијски надзор у ВЦР  

Сремска Митровица дана 18. априла 2011. године (у вези са са чиме је сачињен Записник број: 8/3-

04-0019/2011-0001 од 28. априла 2011. године), у ЦКЛ Београд дана 14. септембра 2011. године (у 

вези са чиме је сачињен Записник број 5/2-03-0006/2011 од 23. септембра 2011. године) и дана 30. 

октобра 2011. године (у вези са чим је сачињен Записник бр.310-03-0263/2011-0002).  

У поступку ревизије је утврђено да је Агенција за цивилно ваздухопловство Црне Горе, на основу 

одредаба члана 168. Закона о ваздушном саобраћају Црне Горе којим је прописана надлежност те 

агенције за вршење стручног надзора над спровођењем наведеног закона и закљученим 

међународним уговорима који се односе на ваздушни саобраћај, пружање ваздухопловних услуга 

и исправност и рад техничких система и објеката ваздушне пловидбе, током 2011. године 

извршила додатну периодичну проверу у Терминалној контроли летења Подгорица и 

Аеродромској контроли летења Тиват ради утврђивања броја, врсте и поступака извршених 

промена у функционалном систему у оперативним службама које пружају услуге ATS –CNS- MET 

                                                 
13 „Сл. гласник РС“, бр. 16/2009 и 20/2009 
14 Сл. лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/2001 и Сл. гласник РС, бр. 30/2010 
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–AIS , о чему су сачињени Извјештај о спроведеној додатној периодичној провјери за АКЛ 

Подгорица 03/2 број 57/8 од 20. фебруара 2012. године и Извјештај о спроведеној додатној 

периодичној провјери за АКЛ Тиват :03/2 број 58/3 од 20. фебруара 2012. године.  

2.1.7.  Међународна сарадња 

Законом о ратификацији Протокола о консолидацији Међународне конвенције о сарадњи у 

области безбедности ваздушне пловидбе ЕВРОКОНТРОЛ од 13. децембра 1960. године са 

изменама и допунама
15

, Законом о ратификацији Мултилатералног споразума о рутним накнадама 
16

 и Законом о ратификацији Мултилатералног споразума о успостављању заједничког европског 

ваздухопловног простора (ЕСАА споразум), државна заједница Србија и Црна Гора је формално 

прихватила и признала наведене документе, па је току 2005. године примљена у чланство 

Европске организације за безбедност ваздушног саобраћаја (EUROCONTROL) да би после  

престанка постојања државне заједнице Србија и Црна Гора примена наведених докумената била 

настављена у Републици Србији и Републици Црној Гори.  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је од 1. јула 2007. године интегрисана у 

систем обједињене наплате рутних накнада (EUROCONTROL CRCO). 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је током 2011. године закључила три 

међународна споразума о оперативно-техничкој сарадњи са контролом летења Мађарске,  

Бугарске и Македоније.     

2.1.8.  Имовина Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о 

Законом о спровођењу Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора, чланом 15. тачка 

8., било је прописано да Савезна управа за контролу летења, до дефинисања њеног коначног 

статуса, наставља да обавља послове контроле летења. 

Чланом 21. истог закона било је прописано да ће се законом о имовини државне заједнице Србија 

и Црна Гора утврдити имовина неопходна за функционисање њених институција у року од 

шест месеци од дана ступања на снагу Уставне повеље (4. августа 2003. године), као и да ће 

државе чланице и државна заједница у року од 60 дана од дана ступања на снагу Уставне повеље 

(6. априла 2003. године) образовати комисију која ће утврдити предлог обима имовине неопходне 

за рад институција државне заједнице Србије и Црне Горе, као и питања расподеле преостале 

имовине, с тим да до окончања тог поступка институције које обављају послове државне заједнице 

у прелазном периоду не могу располагати непокретностима које су у моменту усвајања повеље  

имовина СРЈ.   

Не постоји доказ да је наведена комисија утврдила предлог обима имовине неопходне за рад 

институција државне заједнице Србија и Црна Гора, као и питања расподеле преостале имовине, 

осим чињенице да су Споразумом о питањима сукцесији бивше СФРЈ који је закључен 2001. 

године, а ступио на снагу 2004. године, у Анексу „Ц“ споразума, регулисана питања  поделе 

финансијске активе и пасиве бивше СФРЈ  (средства Народне банке бивше СФРЈ блокирана на 

рачунима код страних банака, решавање односа из клириншког периода пословања, подела 

монетарног злата, девизних средстава, акцијског капитала бивше СФРЈ у ЈУБМЕС банци а.д. 

Београд, и др).  

                                                 
15 „Сл. лист СЦГ-Међународни уговори“, бр. 18/2004 и 19/2004 
16 „Сл. лист СЦГ-Међународни уговори“, бр. 4/2005 
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Тачком 3. Одлуке о прихватању Споразума држава чланица о дефинисању коначног статуса 

органа и организација из члана 15. Закона о спровођењу Уставне повеље државне заједнице Србија 

и Црна Гора је било предвиђено да ће Влада Републике Србије и Влада Републике Црне Горе 

формирати Агенцију за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.у року од 90 дана, а да ће до 

формирања наведене институције послове Савезне управе за контролу летења преузети 

министарство Републике Србије надлежно за послове саобраћаја и телекомуникација, уз 

сагласност министарства Републике Црне Горе надлежног за послове поморства и саобраћаја.  

Наведена одлука  ступила је на снагу даном њеног усвајања у истоветном тексту у Народној 

скупштини Републике Србије (дана 2. априла 2003. године) и у Скупштини Црне Горе (дана 1. јула 

2003. године). 

Одредбама члана 8. тада важећег Закона о предузећима
17

 је било прописано да предузеће могу 

оснивати физичка, односно правна лица, да правна лица могу основати акционарско друштво, 

друштво са ограниченом одговорношћу и командитно друштво у својству командитора, као и да 

држава, односно јединица локалне самоуправе може основати и јавно предузеће. 

Чланом 10. став 3. истог закона било је прописано да је оснивачки акт предузећа које оснива 

држава, односно јединица локалне самоуправе, акт надлежног органа. 

Чланом 334. тада важећег Закона о предузећима била је уређена садржина уговора о оснивању 

друштва са ограниченом одговорношћу.  

Поступајући у складу са одредбом тачке 3. Одлуке о прихватању Споразума држава, Влада  

Републике Србије и Влада Републике Црне Горе су дана 31. октобра 2003. године закључиле 

Уговор о оснивању Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о којим је основана 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе као друштво са ограниченом одговорношћу,  

ради пружања услуга контроле летења у ваздушном простору надлежности и обављања других 

делатности у области ваздушне пловидбе. 

Уговором је утврђено да су Влада Републике Србије у име државе Србије и Влада Републике Црне 

Горе у име државе Црне Горе оснивачи и чланови тог Друштва. 

Чланом 8. Уговора је предвиђено да основни капитал Друштва представља: 

1. оснивачки улог у стварима који чини имовина којом послује Савезна управа за контролу летења, 

чија је књиговодствена вредност утврђена Билансом стања на дан 31. децембра 2002. године и 

износи 1.438.795 хиљада динара, односно 24.392.640,14 USD и 

2. новчани оснивачки део основног капитала. 

Међутим, наведеним уговором није предвиђено да саставни део уговора буде и документ који 

садржи попис унетих ствари које представљају имовину Савезне управе за контролу летења (у 

даљем тексту:СУКЛ). 

Чланом 37. наведеног  уговора  је прописано да даном почетка рада Друштва престаје са радом 

Савезна управа за контролу летења, те да даном почетка рада, Друштво преузима запослене у 

Савезној управи за контролу летења, као и лица упућена на рад у Савезну управу за контролу 

летења. 

У поступку ревизије Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није 

презентовала доказ о обиму и спецификацији имовине Савезне управе за контролу летења 

                                                 
17 „Сл.лист СРЈ“,бр. 29/1996, 33/1996, 29/1997, 59/1998, 74/1999 и 9/2001 
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коју су оснивачи унели 2003. године приликом оснивања Агенције, с обзиром да је поступак 

комплетирања документације и укњижбе поменуте имовине још увек у току.  

Основни капитал Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о   

Савезна управа за контролу летења Савезне Републике Југославије обављала је послове из своје 

надлежности до 31. децембра 2002. године. 

Наведена управа је сачинила Биланс стања на дан 31. децембра 2002. године у коме је, између 

осталог, исказана нето књиговодствена вредност основних средстава у износу од 1.438.795 хиљада 

динара, од чега је вредност земљишта, шума и вишегодишњих засада износила 25.748 хиљада 

динара, вредност грађевинских објеката 306.551 хиљада динара, а вредност опреме 650.693 хиљада 

динара.               

Решењем Трговинског суда у Београду Посл.бр. IX Fi 14598/03 од 29. децембра 2003. године, 

извршен је упис оснивања Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о чији су оснивачи 

Република Србија, и то са улогом Републике Србије уписаним и унетим у стварима у износу од 

1.323.691.400,00 динара  и улогом  Републике Црне Горе уписаним и унетим у стварима  у износу 

од 115.103.600,00 динара. У прилогу захтева који је Агенција за контролу летења Србије и Црне 

Горе д.о.о. поднела Трговинском суду ради уписа оснивања предузећа, достављен је Извештај 

оснивача о улозима у стварима са проценом вредности, који је по захтеву Савезне управе за 

контролу летења од 26. децембра 2003. године, сачинио стални судски вештак економске струке, 

ради утврђивања вредности и структуре оснивачког улога у стварима Агенције за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о. 

У документу  наведеног судског вештака под називом „Налаз“ од 29. децембра 2003. године  

наводи се да укупна вредност оснивачког улога у стварима које оснивачи улажу у оснивање 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о на дан 31. децембра 2002. године износи 

1.438.795 хиљада динара, што на тај дан представља противвредност од укупно 24.392.640,14 

УСД; да је укупна вредност оснивачког улога у стварима исказана у Билансу стања на дан 31. 

децембра 2002. године и да се базира на евиденцији из Главне и Помоћних књига, књиговодствене 

евиденције, као и Елаборату о извршеном попису сталне имовине на дан 31. децембра 2002. 

године; да је налаз урађен на основу увида у расположиву документацију. 

Независнa ревизорска кућа Ernest & Young је извршила процену вредности трајне имовине 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о и у Извештају о процени вредности 

трајне имовине на дан 1. јануара 2004. године навела да укупна нето садашња вредност трајне 

имовине Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о (некретнина и опрема) износи 

1.678.433 хиљада динара (24.569.784 EUR а да процена фер вредности трајне имовине износи 

3.551.362 хиљада динара (52.387.860 EUR), и то: процењена вредност књиговодствена садашња 

вредност некретнина (грађевински објекти и земљиште) на дан 1. јануара 2004. године износила 

381.600 хиљада динара, а да је процењена фер вредност наведених непокретности износила 

796.200 хиљада динара, односно да је већа од књиговодствене садашње вредности за 414.600 

хиљада динара; књиговодствена садашња вредност опреме на дан 1. јануара 2004. године износила 

је 1.296.900 хиљада динара, а процењена фер вредност наведене опреме износила је 2.782.600 

хиљада динара, односно већа је за 1.484.700 хиљада динара од књиговодствене садашње 

вредности.   

Независна ревизорска кућа „Deloitte“ је у Извештају о ревизији финансијских извештаја  

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о на дан 31. децембра 2004. године, 

скренула пажњу да промене на капиталу Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. у 
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периоду  од 31. децембра 2002. године до 31. децембра 2004. године у износу од  424.408 хиљада 

динара нису регистроване код Трговинског суда. 

Такође, у Извештају о променама на капиталу у периоду од 1. јануара 2004. године до 31. 

децембра 2004. године Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о се наводи: 

-  да на дан 31. децембра 2003. године вредност основног капитала Агенције за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о износи 1.721.807 хиљада динара; 

- да на дан 1. јануара 2004. године вредност основног капитала износи 3.635.847 хиљада динара 

(укључене су  ревалоризационе резерве у износу од 1.914.040 хиљада динара); 

- да на дан 31. децембра 2004. године вредност основног капитала износи 5.698.716 хиљада динара 

(од чега је основни и уписани неуплаћени капитал  1.873.820 хиљада динара). 

Независна ревизорска кућа AUDITOR је у Извештају о ревизији финансијских извештаја  

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о на дан 31. децембра 2006. године, 

скренула пажњу да је дана 21. октобра 2005.године, у складу са Извештајем овлашћеног 

проценитеља о процени вредности некретнина, постројења и опреме на дан 1. јануара 2004. 

године, у Агенцији за привредне регистре уписана промена основног капитала Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о у стварима по процењеном износу од 52.387.860 EUR, 

тако што је за  наведени износ извршено  повећање вредности некретнина, постројења и опреме  за 

износ који је у књиговодству евидентиран као део сопственог капитала на рачуну 

ревалоризационих резерви, чиме је  увећан  основни капитал Агенције за контролу летења Србије 

и Црне Горе д.о.о, а уписано повећање основног капитала Агенције за контролу летења Србије и 

Црне Горе д.о.о по овом основу је изражено као неновчани део капитала у стварима, те да 

Међународни рачуноводствени стандард 16 - Некретнине, постројења и опрема не прописује да се 

ревалоризациона резерве могу искористити за повећање основног капитала. 

На основу одлуке Скупштине Друштва од 24. децембра 2008. године, Агенција за привредне 

регистре је дана 29. априла 2009. године извршила упис у Регистар привредних субјеката 

одлуке Скупштине Друштва о смањењу неновчаног капитала у редовном поступку, за износ 

од 28.739.327,70 EUR у динарској противвредности.  

Одредбама члана 240. ст .1 тач. 6) и ст. 3. Закона о привредним друштвима прописано је да 

Друштво чува  документа која доказују својину и друга имовинска права друштва. 

Уредбом о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини
18

 

прописано је, између осталог: 

-  да државни органи и организације, као и друге организације чији је оснивач Република који 

користе непокретности у државној својини воде посебну евиденцију о стању и кретању 

непокретности у складу са Законом о средствима у својини Републике Србије („Сл. гласник РС“, 

бр. 53/95 и 3/96) на начин прописан том уредбом -члан 1; 

- да евиденција непокретности обухвата земљиште у државној својини (грађевинско, 

пољопривредно и шумско) и зграде и друге грађевинске објекте  у државној својини (службене, 

пословне, стамбене и друге зграде, пословне просторије, станове, гараже, објекте посебне намене 

и друге грађевинске објекте) -  члан 2; 

                                                 
18 „Службени гласник РС“, бр.27/96 
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- да се евиденција непокретности коју воде корисници непокретности установљава на основу 

података из постојеће евиденције непокретности и пописа непокретности из члана 26. те уредбе- 

члан 4; 

- да корисници непокретности достављају Дирекцији податке о променама за непокретности о 

којима се води евиденција према обрацу НЕП, уз назнаку на самом обрасцу: „промена података“.   

-  да евиденција покретних ствари коју воде корисници покретних ствари обухвата опрему и 

превозна средства - члан 9; 

-  да евиденција покретних средстава садржи податке о кориснику и о покретној ствари  и исказује 

се према обрасцу ОСН- евиденција покретних ствари  и доставља се Републичкој дирекцији за 

имовину Републике Србије - члан 10. 

На основу наведеног, утврђено је: 

1. Савезна управа за контролу летења (СУКЛ) је сачинила Биланс стања на дан 31. децембра 

2002. године у коме је исказана нето књиговодствена вредност основних средстава 

(земљиште, грађевински објекти и опрема) у износу од 1.438.795 хиљада динара; 

2. У Агенцију за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је даном почетка рада, на основу 

одредаба чл. 8. и 37. Уговора о оснивању Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о,  као оснивачки улог унета имовина којом је пословала Савезна управа за контролу 

летења (СУКЛ), и Агенција је преузела запослене у СУКЛ, као и лица упућена на рад у 

СУКЛ; 

3. У налазу судског вештака од 29. децембра 2003. године не постоји списак земљишта,  

грађевинских објеката и опреме Савезне управе за контролу летења који представљају 

оснивачки улог Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о, нити је истом 

налазу приложен Елаборат о извршеном попису сталне имовине Савезне управе за 

контролу летења на дан 31. децембра 2002.  године, иако у свом налазу вештак наводи да је 

налаз сачињен и на основу података из наведеног елабората;  

4. У Уговору о оснивању Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о од 31. октобра 

2003. године нити у било ком другом акту који се односи на оснивање Агенције за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о. није наведен нити приложен списак (спецификација) 

непокретности (земљишта, грађевинских објеката и опреме) Савезне управе за контролу 

летења које су унете као оснивачки капитал Агенције за контролу летења Србије и Црне 

Горе д.о.о; 

5. Власништво над непокретностима (земљиште и грађевински објекти) Савезне управе за 

контролу летења коју су оснивачи унели приликом оснивања Агенције за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о и које је Агенција видентирала у пословним књигама није 

укњижено у земљишне књиге, односно у катастар непокретности;      

6. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није устројила свеобухватну  

евиденцију  са подацима о непокретностима и покретним стварима над којим има право 

коришћења, односно право својине, у складу са одредбама  чл. 1. ст 1., чл.2., 4, 6., 9. и 10. 

Уредбе о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини.  

7. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о не држи и не чува акта и 

документа којим доказује својину и друга имовинска права Агенције, а посебно документа 

која се односе на имовину Савезне управе за контролу летења коју су оснивачи унели 
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приликом оснивања Агенције, што је у супротности са чланом 240. ст .1 тач. 6) и ст.3. 

Закона о привредним друштвима;   

8. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. није доставила податке 

Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије о стању и променама на  

непокретностима и другим средствима у државној својини, а што је супротно одредбама 

чл. 4. и 9. Уредбе о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној 

својини. 

Препорукa 4: 

Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о да сачини 

спецификацију имовине Савезне управе за контролу летења коју су оснивачи унели 

приликом оснивања, и то по врсти,  количини и вредности, с обзиром да подаци који се 

односе на имовину наведени у Билансу стања Савезне управе за контролу летења на дан 

31.12.2002. године не могу истовремено бити и почетно стање имовине  Агенције за контролу 

летења Србије и Црне Горе д. о.о  на дан 31. октобра 2003. године као дана оснивања 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о;   

Препорукa 5   : 

Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о да имовину Савезне 

управе за контролу летења коју су оснивачи унели приликом оснивања Агенције, из 

Препоруке 4,  евидентира у  својим  пословним књигама;  

Препорукa 6: 

 Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о: 

- да ажурира  податке о непокретностима и покретним стварима над којима Агенција 

за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. има право коришћења, односно право 

својине у складу са одредбама Уредбе о евиденцији и попису непокретности и других 

средстава у државној својини и да на основу тога изврши одговарајуће промене у 

пословним књигама; 

 - да достави Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије ажуриране 

податке о стању непокретности и других средстава у државној својини у складу са 

одредбама чл. 4 и 9.  Уредбе о евиденцији и попису непокретности и других средстава 

у државној својини; 

2.1.9.  Расподела добити Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. 

Чланом 12. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину 
19

 прописано је да су јавна 

предузећа,  јавне агенције и други облици организовања чији је оснивач Република Србија, дужни  

да у периоду који почиње најкасније 15 дана по истеку рокова из члана 31. Закона о рачуноводству 

и ревизији, а завршава се до 30. новембра текуће буџетске године, део од најмање 50% добити по 

завршном рачуну за 2010. годину уплате у буџет Републике Србије према динамици коју одреди 

Министарство финансија. 

                                                 
19 „Сл. гласник РС“, број 101/2010 
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Чланом 12. Закона о буџету Републике Србије за 2012.  годину
20

 прописано је да  јавна предузећа, 

јавне агенције и други облици организовања чији је оснивач Република Србија, дужни су да у 

периоду који почиње најкасније 15 дана по истеку рокова из члана 31. Закона о рачуноводству и 

ревизији, а завршава се до 30.  новембра текуће буџетске године, део од најмање 50% добити по 

завршном рачуну за 2011. годину уплате у буџет Републике Србије према динамици коју одреди 

Министарство финансија.  

Приликом усвајања годишњих финансијских извештаја за 2010. годину и за 2011. годину, 

Скупштина друштва коју чине представници оснивача, Републике Србије и државе Црне Горе, 

није одлучивала о било ком облику издвајања из нераспоређене добити. 

Наиме, у Билансу стања за 2011. годину исказана је укупна  до тада нераспоређена добит у 

износу од  3.677.758 хиљада динара која се односи  на текућу нераспоређену добит за  2011. 

годину, као и на нераспоређену добит из 2010.  године  и ранијих година, о чему је Агенција 

за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. била дужна да одлучи у складу са одредбама 

члана 12. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину и  члана 12. Закона о буџету за 

2012. годину и  Међународним стандардима финансијског извештавања - Параграф 65. и 68. 

Оквира за састављање и презентацију финансијских извештаја  који упућују на обавезу 

власника да одлучи о томе да ли и када ће се  извршити расподела износа укључених у 

капитал, који је у овом случају у 92% у  власништву Републике Србије, а што није учинила. 

На основу наведеног, утврђено је: 

Скупштина Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о чији су чланови  

представници Републике Србије као оснивача,  није  донела одлуку о расподели нераспоређене 

добити  исказане у  Билансу стања за 2011. годину у  износу од 3.677.758 хиљада динара, на 

коју обавезу упућују Међународни стандарди финансијског извештавања - Оквир за 

састављање и презентацију финансијских извештаја.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 „Сл.гласник РС“, број 101/2011 
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2.2.  Финансијски извештаји 

 

БИЛАНС СТАЊА 

 за годину која се завршава 31.12.2011. године 

                                                                                                                                      

   
(у 000 динара) 

ПОЗИЦИЈА 

Број Износ Износ 

Напомене 

ДРИ 
31.12.2011. 31.12.2010. 

АКТИВА    

СТАЛНА ИМОВИНА  13.642.393 13.611.121 

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 2.7.1. 29.719 12.900 

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И 

БИОЛОШКА СРЕДСТВА 
 13.612.674 13.598.221 

Некретнине, постројење и опрема 2.7.2. 13.612.674 13.598.221 

ОБРТНА ИМОВИНА  3.469.992 2.589.612 

ЗАЛИХЕ 2.7.3. 181.989 93.805 

КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И 

ГОТОВИНА 
  

3.288.003 

 

2.495.807 

Потраживања 2.7.4. 1.279.438 1.216.544 

Потраживања за више плаћен порез на добитак 2.7.5. 17.539  

Готовински еквиваленти и готовина 2.7.6. 1.805.027 907.720 

Порез на додату вредност и активна временска 

разграничења 
2.7.7. 185.999 371.543 

ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА    

ПОСЛОВНА ИМОВИНА  17.112.385 16.200.733 

ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА    

УКУПНА АКТИВА  17.112.385 16.200.733 

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 2.7.8. 46.531 1.913.315 

ПАСИВА    

КАПИТАЛ  9.116.729 8.725.978 

ОСНОВНИ КАПИТАЛ 2.7.9. 1.873.820 1.873.820 

РЕЗЕРВЕ 2.7.10. 507.044 347.044 

РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 2.7.11. 3.058.107 3.819.765 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 2.7.12. 3.677.758 2.685.349 

ГУБИТАК    

ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ    

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ  7.692.913 7.282.307 

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 2.7.13. 665.307 611.576 

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  5.161.896 3.710.426 

Дугорочни кредити 2.7.14. 5.161.896 3.710.426 

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  1.865.710 2.960.305 

Краткорочне финансијске обавезе 2.7.15. 626.444 492.176 

Обавезе из пословања 2.7.16. 569.088 1.964.223 

Остале краткорочне обавезе      2.7.17. 655.340 439.260 

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих 

јавних прихода и пасивна временска разграничења 
     2.7.18. 8.302 10.162 

Обавезе по основу пореза на добитак     6.536 54.484 

ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 2.7.19. 302.743 192.448 

УКУПНА ПАСИВА  17.112.385 16.200.733 

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА   46.531 1.913.315 
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БИЛАНС УСПЕХА 

у периоду од 1.1.2011. до 31.12.2011. године 

 

   

(у 000 динара) 

ПОЗИЦИЈА 

Број 

Напомене 

ДРИ 

Износ 

31.12.2011. 

Износ 

31.12.2010. 

    ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

 

    

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 
8.466.897 7.072.781 

Приходи од продаје 2.8.1. 8.284.722 7.010.323 

Остали пословни приходи 2.8.2. 182.175 62.458 

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 

7.470.449 6.347.518 

Трошкови материјала 2.8.3. 232.564 94.192 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 2.8.4. 4.596.696 4.093.819 

Трошкови амортизације и резервисања 2.8.5. 1.347.182 1.143.492 

Остали пословни расходи 2.8.6. 1.294.007 1.016.015 

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК 

 

996.448 725.263 

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 2.8.7. 490.511 369.759 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 2.8.8. 579.841 473.703 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 2.8.9. 99.403 572.084 

ОСТАЛИ РАСХОДИ 2.8.10. 382.439 440.030 

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА 

 

624.082 753.373 

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 2.8.11. 42.212 62.481 

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

 
581.870 690.892 

Порески расход периода 

 

57.643 78.434 

Одложени порески расходи периода 

 

194.924 82.338 

НЕТО ДОБИТАК 

 
329.303 530.120 
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ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

у периоду од 1.1.2011. до 31.12.2011. године 

 

  
(у 000 динара) 

ПОЗИЦИЈА 
     Износ 

31.12.2011. 

      Износ    

31.12.2010. 

   

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

  Приливи готовине из пословних активности 8.760.929 7.641.978 

Продаја и примљени аванси 8.177.955 6.645.503 

Примљене камате из пословних активности 8.484 3.807 

Остали приливи из редовног пословања 574.490 992.668 

Одливи готовине из пословних активности 6.654.929 5.860.633 

Исплате добављачима и дати аванси 1.830.364 1.634.813 

Зараде, наканде зарада и остали лични расходи 4.587.426 4.164.989 

Плаћене камате 114.009 8.611 

Порез на добитак 123.130 52.220 

Плаћање по основу осталих јавних прихода   

Нето прилив готовине из пословних активности  2.106.000 1.781.345 

Нето одлив готовине из пословних активности     

   ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА   

Приливи готовине из активности инвестирања 9 1.841 

Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и 

биолошких средстава 

9 1.841 

Одливи готовине из активности инвестирања 958.915 2.739.059 

Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и 

биолошких средстава 

958.915 2.739.059 

Нето прилив готовине из активности инвестирања   

Нето одлив готовине из активности инвестирања 958.906 2.737.218 

   ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА   

Приливи готовине из активности финансирања 50.703 1.129.053 

Дугорочни и краткорочни кредити (нето прилив) 50.703 1.129.053 

Одливи готовине из активности финансирања 413.770 127.373 

Дугорочни  и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одлив) 413.770 127.373 

Нето прилив готовине из активности финансирања  1.001.680 

Нето одлив готовине из активности финансирања 363.067  

СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 8.811.641 8.772.872 

СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 8.027.614 8.727.065 

НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 784.027 45.807 

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ   

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 907.720 982.821 

ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 428.989 176.567 

НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 315.709 297.475 

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 1.805.027 907.720 
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

у периоду од 1.1.2011. до 31.12.2011. године 

 

      

     (у 000 динара) 

ОПИС 
Основни  

капитал 

Остали 

капитал 
Резерве 

Ревалор. 

резерве 
Добитак Укупно 

       
Стање на дан 1.1.2010. године 1.863.203 10.617 347.044 3.819.765 2.685.349 8.725.978 

Кориговано почетно стање на дан 

1.1.2010. године 

1.863.203 10.617 347.044 3.819.765 2.685.349 8.725.978 

Укупна повећања у 2010 години       

Укупна смањења у 2010. години       

Стање на дан 31.12.2010. године 1.863.203 10.617 347.044 3.819.765 2.685.349 8.725.978 

Кориговано почетно стање на дан 

1.1.2011. године 

1.863.203 10.617 347.044 3.819.765 2.685.349 8.725.978 

Укупна повећања у 2011. години   160.000 84.628 1.152.409 1.337.037 

Укупна смањења у 2011. години    846.286 160.000 1.006.286 

Стање на дан 31.12.2011 године 1.863.203 10.617 507.044 3.058.107 3.677.758 9.116.729 
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2.3.  Рачуноводствени систем 

Пословне књиге Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о се воде и чувају у складу 

са одредбама члана 225. Закона о привредним друштвима и одредбама Закона о рачуноводству и 

ревизији, подзаконским актима  донетим на основу тог закона и међународном професионалном 

регулативом, Међународним  рачуноводственим стандардима – International Accounting Standards 

(МРС) и Међународним стандардима финансијског извештавања - International Financial Reporting 

Standards- IFRS (МСФИ) и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама ОУ/УО 

број 209/3 од 26. фебруара 2010. године. 

2.3.1. Организација рачуноводства 

За обављање послова који обезбеђују функционисање књиговодства и финансија задужена је 

Финансијска служба. За организацију и функционисање књиговодствених и финансијских послова 

одговоран је начелник Финансијске службе и за свој рад одговора непосредно Финансијском 

директору. Лице одговорно за састављање финансијских извештаје је шеф Књиговодства. 

2.3.2. Пословне књиге и рачуноводствене исправе 

Евиденције о стању и променама на имовини, обавезама и капиталу, приходима и расходима и 

резултату пословања Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о, обезбеђују се у 

пословним књигама, које чине: дневник, главна књига и помоћне књиге. 

Пословне књиге воде се по систему двојног књиговодства коришћењем рачуноводственог 

информационог система – рачуноводственог софтвера.  

Помоћне књиге су аналитичке евиденције које се воде по врсти, количини и вредности за 

нематеријална улагања и основна средства, финансијска средства (пласмани и потраживања), 

дугорочне и краткорочне обавезе. 

2.3.3. Састављање финансијских извештаја  

Годишњи финансијски извештаји сачињавају се у складу са: 

- Законом којим се уређују рачуноводство и ревизија; 

- Међународним рачуноводственим стандардима, односно Међународним стандардима 

финансијског извештавања, одобрених од стране Међународне федерације рачуновођа; 

- Правилником о садржини и форми образаца, финансисјких извештаја за привредна 

друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике
..21 

Годишњи финансијски извештаји се заједно са извештајем  овлашћеног ревизора,  достављају и 

чланом 20а. Уговора о оснивању Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. 

Скупштини Друштва на усвајање, у складу са одредбама члана 28. Закона о рачуноводству и 

ревизији. 

 

 

                                                 
21 „Сл. гласник РС, бр. 114/2006, 5/2007“– испр., 119/2008 и 2/2010 
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2.3.4. Рачуноводствене политике 

У наставку се даје преглед најзначајнијих рачуноводствених политика које је донео Управни 

одбор ОУ/УО бр. 209/3 дана 26. фебруара 2010. године: 

Нематеријална улагања 

Нематеријална улагања представљају немонетарну имовину без материјалног обележја, од које 

пословни субјекат у будућности очекује користи (у периоду дужем од годину дана). 

Као нематеријална улагања признају се и подлежу амортизацији нематеријална улагања која 

испуњавају услове прописане МРС 38 Нематеријална улагања, имају корисни век трајања дужи од 

годину дана и појединачна набавна цена у време набавке улагања већа је од просечне бруго зараде 

по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног 

за послове статистике. Нематеријално улагање почетно се мери (признаје) по набавној вредности 

или цени коштања. Након почетног признавања нематеријална улагања се мере по набавној 

вредности умањеној за акумулирану исправку вредности.  

Амортизација нематеријалних улагања која подлежу амортизацији врши се применом 

пропорционалног метода у року од пет година осим улагања чије је време утврђено уговором, када 

се отписивање врши у роковима који проистичу из уговора.  

Стопе амортизације за поједина нематеријална улагања су следеће:  

Назив  Стопа амортизације 

Лиценце и апликациони програми  20-33,33 % 

Остала нематеријална улагања  20-33,33 % 

Некретнине, постројења и опрема 

Као некретнине, постројења и опрема признају се и подлежу амотризацији материјална средства 

која испуњавају услове за признавање прописане МРС 16 Некретнине, постројења и опрема, чији 

је корисни век трајања дужи од годину дана и појединачна набавна цена у време набавке средстава 

већа од просечне бруто зараде по запосленом у Републици према последњем објављеном податку 

републичког надлежног органа за послове статистике. Почетно мерење некретнина, постројења и 

опреме који испуњава услове за признавање као стално средство, врши се по набавној вредности 

или по цени коштања. Накнадни издатак који се односи на већ признату некретнину, постројење и 

опрему приписује се исказаном износу тог средства, ако је вероватно да ће прилив будућих 

економских користи да буде већи од првобитно процењене стопе приноса тог средства. Сваки 

други накнадни издатак признаје се као расход у периоду у коме је настао. Након почетног 

признавања некретнине, постројења и опрема се исказују по моделу ревалоризације, односно по 

поштеној вредности на дан ревалоризације, умањеној за укупну накнадну амортизацију и укупне 

накнадне губитке због обезвређења. 

Амортизација некретнина, постројења и опреме врши се применом пропорционалног метода и 

започиње када је средство расположиво за коришћење.  

Стопе амортизације за поједине групе некретнина, постројења и опреме су следеће:  
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Назив  Стопа амортизације 

Грађевински објекти   0,24 – 33,33% 

Опрема  2,22 – 33,33% 

Возила  16,67 – 33,33% 

Рачунарска опрема  4,26 – 33,33% 

Намештај  2,22 – 33,33% 

Остала опрема  2,32 – 33,33% 

Улагања у туђу опрему  20% 

Улагања на туђим основним средствима ради обављања делатности признају се и исказују на 

посебном рачуну као основна средства под условом да је њихов корисни век трајања дужи од 

годину дана и појединачна набавна цена  у време набавке средства већа од просечне бруто зараде 

по запосленом у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног 

за послове статистике. Амортизација улагања на туђим основним средствима врши се на основу 

процењеног века коришћења. 

Залихе 

Залихе су средства у облику материјала или помоћних средстава која се троше у процесу 

производње или приликом пружања услуга. Залихе материјала које се набављају од добављача 

мере се по набавној вредности или нето продајној вредности, ако је нижа. 

Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне пондерисане цене. 

Алат и ситан инвентар 

Средства алата и инвентара, чији је век употребе краћи од годину дана обавезно се исказују као 

обртна средства (као залихе), независно од тога колика је њихова набавна вредност. За ова 

средства не обрачунава се амортизација, већ се стављањем у употребу њихова целокупна вредност 

преноси на трошкове. 

Краткорочна потраживања и пласмани 

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца у земљи и иностранству по основу 

продаје робе и услуга. 

Краткорочни пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале краткорочне пласмане 

са роком доспећа, односно продаје од годину дана од дана биланса. 

Краткорочна потраживања од купаца мере се по вредности из оригиналне фактуре. 

Потраживања исказана у страној валути на дан биланса прерачунавају се према важећем средњем 

курсу, а курсне разлике признају се као приход или расход периода. 

Индиректан отпис, односно исправка вредности потраживања од купаца на терет расхода периода 

преко рачуна исправке вредности врши се код потраживања од купаца, у складу са законом 

прописаним роком од доспећа фактуре за наплату, уз процену наплативости сваког појединачног 

потраживања. Одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од 

купаца, преко рачуна исправке вредности на предлог комисије за попис потраживања и 

краткорочних пласмана доноси Управни одбор Друштва.  Директан отпис потраживања од купаца 

на терет расхода периода се врши уколико је ненаплативост извесна и документована - предузеће 

није успело судским путем да изврши њихову наплату и потраживање је претходно било укључено 
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у приходе предузећа. Одлуку о директном отпису потраживања од купаца на предлог комисије за 

попис потраживања и краткорочних пласмана доноси Управни одбор Друштва.  

Резервисања 

Дугорочна резервисања обухватају резервисања у гарантном року, резервисања за задржане 

кауције и депозите, резервисања за трошкове реструктуирања предузећа, резервисања у вези са 

примањима запослених (МРС 19 – Накнаде запосленима) и остала дугорочна резервисања за 

покриће обавеза (правних или стварних), насталих као резултат прошлих догађаја, за које је 

вероватно да ће изазвати одлив ресурса који садрже економске користи, ради њиховог измиривања 

и које се могу поуздано проценити (на пример, спорови у току), као и резервисања за издате 

гаранције и друга јемства. 

Мерење резервисања врши се у износу који је признат као резервисање и он представља најбољу 

процену издатка који је потребан за измирење садашње обавезе на дан биланса стања. 

Резервисања се испитује на дан сваког биланса стања и коригује тако да одражавају најбољу 

садашњу процену. Ако више није вероватно да ће одлив ресурса који представља економске 

користи бити потребан за измирење обавеза, резервисање се укида. 

Обавезе 

Обавезама се сматрају: 

- дугорочне обавезе (обавезе према повезаним правним лицима и правним лицима са узајмним 

учешћем, дугорочни кредити, обавезе по дугорочним хартијама од вредности и остале дугорочне 

обавезе). Дугорочне обавезе доспевају у року дужем од годину дана од дана настанка, односно од 

дана биланса, а признају се и вреднују у складу са МРС 39 – Финансијски инструменти: 

признавање и одмеравање и другим релевантним МРС.  

- краткорочне финансијске обавезе (обавезе према повезаним правним лицима и правним лицима 

са узајамним учешћем, краткорочни кредити и остале краткорочне финансијске обавезе); 

- краткорочне обавезе из пословања (добављачи и остале обавезе из пословања);  

- остале краткорочне обавезе (обавезе по основу зарада и накнада зарада, обавезе према члановима 

Управног одбора и Скупштине друштва, обавезе према физичким лицима за накнаде по 

уговорима) и  

- обавезе за порез на додату вредност. 

Краткорочним обавезама сматрају се обавезе које доспевају у року од годину дана од дана 

састављања финансијских извештаја. 

Приликом почетног признавања Друштво мери финансијску обавезу по њеној набавној вредности 

која представља поштену вредност надокнаде која је примљена за њу. Трансакциони трошкови се 

укључују у почетно мерење свих финансијских обавеза.  

Обавезе у страној валути, као и обавезе са валутном клаузулом, процењују се на дан састављања 

финансијских извештаја по средњем курсу стране валуте. Разлике које се том приликом 

обрачунавају обухватају се као расход или приход периода. 

Приходи и расходи 

Приходи обухватају приходе од уобичајених активности Друштва и добитке. Приходи од 

уобичајених активности су приходи од пружања услуга у ваздушном саобраћају, приходи од 



Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за контролу летeња Србије и 
Црне Горе д.о.о за 2011. годину 

 

43 

 

субвенција, дотација, компензација и повраћаја дажбина по основу продаје услуга и други 

приходи који су обрачунати у књиговодственој исправи, независно од времена наплате. Добици 

укључују добитке проистекле из продаје дугорочних средстава, нереализоване добитке; на пример, 

оне што резултирају из пораста исказане вредности дугорочних средстава. 

Друштво признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити, када је вероватно да ће 

у будућности Друштво имати економске користи и када су испуњени посебни критеријуми за 

сваку од активности.  

Расходи обухватају трошкове који проистичу из уобичајених активности Друштва и губитке. 

Трошкови који настају из уобичајених активности Друштва укључују расходе директног 

материјала и робе и друге пословне расходе, независно од момента плаћања. 

Издаци за рекламу, пропаганду и репрезентацију морају да буду веродостојни, односно 

документовани,  да су настали и да су плаћени. Као издаци за репрезентацију могу да се признају 

веродостојно документовани трошкови по следећим основама: угоститељске услуге за пословне 

партнере ради закључења и реализације уговора или другог облика пословне сарадње, давање 

производа пословним партнерима, угоститељске услуге поводом прослава јубилеја и слично. 

Губици укључују, поред осталих, и оне губитке који су последица катастрофа, као што су пожар и 

поплава, али и оне који су произашли из продаје дугорочних средстава. 

Камате и други трошкови позајмљивања 

Расходи камата и други трошкови позајмљивања који се непосредно могу приписати стицању, 

изградњи или изради квалификованог средства морају се капитализовати (приписати) набавној 

вредности (цени коштања) средства. 

Трошкови позајмљивања настали током продуженог периода у коме су прекинуте активности 

неопходне за припрему средства за планирану употребу или продају не могу да се капитализују, 

већ се приказују као расход периода (нпр. привремено одустајање од изградње започетог 

грађевинског објекта). 

Накнадно установљене грешке 

Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко рачуна 

нераспоређене добити из ранијих година, односно нераспоређеног губитка ранијих година на 

начин утврђен МРС 8 Рачуноводствене политике,  промене рачуноводствених процена и грешке. 

Материjално значајном грешком сматра се грешка која је у појединачном износу или у 

кумулатином износу са осталим грешкама већа од 3% укупних прихода. 

Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на терет расхода, 

односно у корист прихода периода у коме су идентификоване. 

 Функционална валута и валута приказивања 

Функционална валута и валута приказивања Друштва у складу са МРС 21 Ефекти промена 

девизних курсева је динар. 

2.4. Систем интерне контроле 

Интерна контрола је скуп активности које се предузимају са циљем да се обезбеди поуздано 

финансијско извештавање, усклађеност пословања Друштва са законима и другим важећим 

прописима, ефикасно  коришћење средстава, заштита средстава и података.   
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Одредбама члана 81. Закона о буџетском систему прописано је: да правна лица над којима 

Република Србија има директну или индиректну контролу  над више од 50% капитала или више од 

50% гласова у управном одбору успостављају финансијско управљање и контролу као 

интегрисани систем интерне контроле, који се спроводи политикама, процедурама и 

активностима; да финансијско управљање и контрола обухвата следеће елементе: контролно 

окружење, управљање ризицима, контролу, информисање и комуникације и праћење и процену 

система; да се финансијско управљање и контрола организује као систем процедура и 

одговорности свих лица укључених у финансијске  и пословне процесе; да је за успостављање тог 

система одговоран руководилац  наведеног правног лица, који је такође у обавези да на прописани 

начин извештава министра финансија о адекватности и функционисању успостављеног система 

финансијског управљања и контроле. 

Одредбама члана 17. Правилника организацији и систематизацији послова од 19. маја 2011. године  

одређено је да радом одељења у оквиру Финансијске службе  руководе шефови и да за свој рад и 

рад одељења којим руководе одговарају директору за безбедност, квалитет и обезбеђивање. 

Међутим према одредбама члана 3, 5, 8. и  10. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим 

политикама од 26. фебруара 2010. године,  финансијска служба као организациона јединица се 

састоји из финансијске оперативе, књиговодства и одељења наплате и наведеним организационим  

јединицама руководе шефови који за свој рад одговарају непосредно начелнику Финансијске 

службе. 

Обзиром да је Правилником о организацији и систематизацији послова одређено да  шефови 

одељења у оквиру Финансијске службе за свој рад и рад одељења којим руководе одговорају 

директору за безбедност квалитет и обезбеђивање, a да одредбама члана 3, 5, 8. и  10. Правилника 

о рачуноводству и рачуноводственим политикама предвиђено да шефови у оквиру финансијске 

службе одговорају непосредно начелнику Финансијске службе, произилази да исти нису 

међусобно усаглашени. 

Субјект ревизије је предузео мере за отклањање утврђене неусаглашености  наведених  аката и у 

прилогу Образложеног приговора на Нацрт извештаја о ревизији финансисјких извештаја и 

правилности пословања доставио Исправку наведеног Правилника о организацији и 

систематизацији послова број HUM.00-159/10 од 22.10.2012. године.   

На основу наведеног утврђено је: 

1. Правилник о организацији и систематизацији послова није усклађен са Правилником о 

рачуноводству и рачуноводственим политикама  по питању одговорности шефова 

одељења финансијске оперативе, књиговодства и службе наплате. 

2. Због неефикасног и неадекватног система интерних контрола, у поступку ревизије 

утврђене су неправилности, описане у поједим напоменама Извештаја и то:  

- Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није извршила попис имовине по 

стању на дан 31. децембра 2011. године у укупном износу од 14.473.760 хиљада динара, 

која представља 84,58% укупне имовине, од чега се на некретнине, постројења и 

опрему односи 13.015.402 хиљаде динара, залихе 149.201 хиљада динара, нематеријална 

улагања 29.719 хиљада динара и потраживања у износу од 1.279.438 хиљаде динара, 

што је супротно одредбама  члана 9. 12. и 13. Правилника о начину и роковима вршења 

пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, и одредбама 

члана 18. Закона о рачуноводству и ревизије. (Напомена број 2.6.1.) 
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- Финансијски план не садржи структуру издатака за  трошкове зарада, накнада зарада 

и осталих личних расхода по врсти издатака и са појединачним износима (Напомена 

број 2.7.4.1.) 

- Исправка вредности потраживања је вршена на основу Извештаја о процени 

наплативости припремљеног од стране шефа одељења за наплату а са којим су се 

сагласили начелник финансијске службе и финансијски директор, уместо на предлог 

комисије за попис потраживања и пласмана како је предвиђено одредбама члана 42. 

Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама (Напомена број 2.6.5.) 

- У пословним књигама Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о 

евидентирани су пословни приходи а да уз налоге за књижење нису приложене  

рачуноводствене исправе, нити постоји доказ да су  овлашћена лица вршила контролу 

исправности исказаних прихода ( Напомена број 2.7.1.2.2.) 

- Формирање и кретање документације у вези са пријемом добара и услуга није  

успостављено на прописан начин, тако да није могуће утврдити вредност примљених 

добара и услуга.  Интерним процедурама нису прописани обавезни елементи 

Записника/Извештаја о квантитативном пријему добара  ( Напомена број 2.6.15.2. и 

Напомена број 2.9.) 

- Правилник о организацији и систематизацији послова није усклађен са Правилником о 

рачуноводству и рачуноводственим политикама по питању одговорности шефова 

одељења финансијске оперативе, књиговодства и службе наплате. 

Препорука  7: 

Препоручује се Агенцији да успостави адекватан и ефикасан систем  интерне контроле. 

2.5.  Интерна ревизија 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. има систематизовану, али не и 

успостављену интерну ревизију. У Агенцији  за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није 

обављана интерна ревизија. 

Наиме, Правилником о организацији и ситематизацији послова Агенције за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о  ОУ/ УО бр. 01 - 192/5 од 19. маја 2011.године, у Списку радних места 

који је саставни део наведеног Правилника, систематизовано је радно место интерни ревизор 

означено као „ОУ/ИР“, али наведено радно место није попуњено, односно у Агенцији  за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о  се не обављају послови  радног места интерни ревизор. 

Међутим, одредбама члана 80. став.1. тачка 2) Закона о буџетском систему прописано је да 

интерна финансијска контрола у јавном сектору обухавата интерну ревизију код корисника јавних 

средстава, чланом 81. став. 1. да корисници јавних средстава успостављају финансијско 

управљање  и контролу, која се спроводи  политикама, процедурама и активностима,  а чланом 82. 

став 1. истог закона, да корисници јавних средстава успостављају интерну ревизију.  

Одредбама члана 2. став 1. тачка 5. истог закона прописано је ко су корисници јавних средстава. У 

складу са наведеном законском одредбом, Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. 

је корисник јавних средстава, с обзиром на чињеницу да ја правно лице над којим Република 

Србија има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% 

гласова у управном одбору. 
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Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким  

упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору
22

, прописани су 

заједнички критеријуми за организовање и стандарди  и методолошка упутства  за поступање и 

извештавање интерне ревизије и ближе се уређују  послови интерне ревизије код корисника јавних 

средстава, а Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, 

функционисање и извештавање  о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору
23

  

прописани су заједнички критеријуми и стандарди за успостављање, функционисање и 

извештавање о систему финансијског управљања и контроле код корисника јавних средстава. 

Чланом 29. Закона о рачуноводству и ревизији прописано је да је правно лице дужно да обезбеди 

интерну ревизију у законом одређеним случајевима са задатком да испитује, оцењује и прати 

адекватност и ефикасност рачуноводственог система и система интерних контрола, који обухвата 

све процедуре и поступке које је руководство правног лица утврдило у циљу обезбеђења уредног и  

ефикасног пословања правног лица, придржавања утврђене политике руководства, очувања 

интегритета средстава, спречавања и откривања криминалних радњи и грешака, примене 

законских прописа, тачности и потпуности рачуноводствених евиденција, као и благовременог  

састављања поузданих финансијских информација. 

Као корисник јавних средстава, Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је у 

складу са  Законом о буџетском систему, Законом о рачуноводству и ревизији и наведеним 

правилницима, била дужна да обезбеди и успостави интерну ревизију са задатком да 

испитује, оцењује и прати адекватност и ефикасност рачуноводственог система и система 

интерних контрола, као и да успостави систем интерних контрола који обухвата све 

процедуре и поступке прописане законом.   

На основу наведног утврђено је: 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о као корисник јавних средстава,  није  

обезбедила и успоставила интерну ревизију у складу са обавезама прописаним одредбама  

Закона о буџетском систему, Закона о рачуноводству и ревизији, Правилника о заједничким 

критеријумима за организовање и стандардима и методолошким  упутствима за поступање 

и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, Правилника о заједничким критеријумима 

и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског 

управљања и контроле у јавном сектору прописани су заједнички критеријуми и стандарди за 

успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле 

код корисника јавних средстава.и Правилника о организацији и ситематизацији послова 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.    

2.6. Позиције биланса стања 

2.6.1.  Попис имовине и обавеза 

Нисмо присуствовали попису било ког облика имовине, али смо прикупили адекватне и довољне 

доказе да изразимо мишљење о материјално значајним позицијама биланса стања.  

                                                 
22 „Сл. гласник РС“ бр. 99/2011 

23 „Сл. гласник РС“ бр. 99/2011 
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Наше уверење да ли одређене позиције биланса стања истинито и објективно приказују стање 

имовине и обавеза  засновали смо поред осталог и на основу увида у пописне листе, извештаје о 

попису и књиговодствену евиденцију. 

Обавеза вршења пописа имовине и обавеза пре састављања финансијских извештаја прописана је 

одредбама члана 18. и 19. Закона о рачуноводству и ревизији, а начин и рокови вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем прописани су Правилником о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. 
24

 

Одредбама члана 9. наведеног правилника прописано је да попис обухвата: 1) утврђивање 

стварних количина имовине која се пописује мерењем, бројањем, проценом и сличним 

поступцима, ближе описивање пописане имовине, као и уношење података у пописне листе; 2) 

уписивање у пописне листе натуралних промена насталих у периоду вршења пописа пре и после 

31. децембра године за коју се врши попис и свођење на стање на дан 31. децембра те године; 3) 

уношење књиговодственог натуралног стања имовине у пописне листе; 4) утврђивање натуралних 

разлика између стања утврђеног пописом и књиговодственог стања; 5) уношење цена пописане 

имовине; 6) вредносно обрачунавање пописане имовине и 7) састављање извештаја о извршеном 

попису. 

Чланом 12. Правилника прописано је да се попис потраживања и обавеза врши према стању у 

пословним књигама, под условом да је њихово усклађивање са дужницима и повериоцима 

извршено најмање једном годишње и да о томе постоји веродостојна исправа. Финансијски 

пласмани, потраживања и обавезе за које не постоји уредна документација исказују се у посебним 

пописним листама. 

Чланом 13. наведеног правилника прописано је да се о извршеном попису саставља извештај који 

садржи стварно и књиговодствено стање имовине и обавеза; разлике између стварног стања 

утврђеног пописом и књиговодственог стања; узроке неслагања између стварног стања утврђеног 

пописом и књиговодственог стања;предлоге за ликвидацију утврђених разлика (пребијање 

мањкова и вишкова насталих по основу замена, начин накнађивања мањкова и приходовања 

вишкова, отписивања застарелих потраживања,  приходовања застарелих обавеза и др); начин 

књижења; примедбе и објашњења лица која рукују, односно која су задужена материјалним и 

новчаним вредностима о утврђеним разликама, као и друге примедбе и предлоге комисије за 

попис, односно лица из члана 6. овог правилника у вези са пописом.   

Председник  Управног одбора  Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о  је донео 

Одлуку о годишњем попису имовине и обавеза за 2011. годину ФИН 45/60 од 18. новембра 2011. 

године којом је наложио да се са стањем на дан 31. децембра 2011. године изврши редован попис 

имовине и обавеза за нематеријална улагања, основна средства (грађевински објекти и опрема, 

инвестиције у току), залиха материјала, финансијских пласмана, потраживања и готовинских 

еквивалената  и готовине, као и  дугорочних и краткорочних обавеза. 

Истом Одлуком образована је и Централна пописна комисија којој су одређени следећи задаци: 

координација рада свих пописних комисија, старање о исправности спровођења пописа, 

одржавање рокова пописа, израда плана рада са роковима пописа, израда и достављање упутства  о 

припремама и радњама у току пописа, контрола пописа, координирање рада пописних комисија 

организационих јединица,утврђивање тржишне вредности за мањкове и вишкове, као и 

састављање извештаја о попису и достављање истог Управном одбору Агенције . 

                                                 
24 „Сл.гласник РС“ бр.106/2006  



Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за контролу летeња Србије и 
Црне Горе д.о.о за 2011. годину 

 

48 

 

Председник Управног одбора Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је донео 

Упутство о попису (инвентарисању) у Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о за 

2011. годину.  

Централна пописна комисија Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о поднела је 

Управном одбору за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о Извештај о извршеном попису 

имовине и обавеза на дан 31. децембра 2011.године ФИН.00- 45/21 од 27. јануара 2012.године, који 

је исти усвојио Одлуком број 155/2у.  

Дана 24. фебруара 2012.године, Управни одбор Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о.  одлуком ОУ/ОУ бр. 202/3 је усвојио Допуну Извештаја ФИН.00-45/31 од 21. фебруара 2012. 

године о извршеном попису имовине и обавеза на дан 31. децембра 2011. године ФИН.00-45/21 од 

27. јануара 2012.године.  

Међутим у  Извештају о попису, као ни Допуни  извештаја о попису имовине и обавеза број 

ФИН.00 бр.45/31 од 21. фебруара 2012. године Централне пописне комисије, које је усвојио 

Управни одбор није приказано  књиговодствено, a ни стварно стање некретнина, постројења и 

опреме која је у пословним књигама евидентирана по набавној вредности  у износу од 15.049.755 

хиљада динара (садашња вредност износи 13.015.402 хиљаде динара) и залиха у износу од 149.201 

хиљаде динара, што укупно износи 15.198.956 хиљада динара (садашња вредност износи 

13.164.603 хиљаде динара). 

Попис наведене имовине исказане у књиговодственој евиденцији у укупној набавној  вредности од 

15.198.956 хиљада динара (садашња вредност 13.164.603 хиљаде динара)  није извршен у складу са 

Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем, јер пописне листе пописних комисија не садрже појединачну вредност пописане 

имовине, књиговодствено натурално стање нити су утврђене натуралне разлике између стварног 

стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, што је супротно чл 9. и чл. 13. Правилника о 

начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.  

Пописна комисија није утврђивала стварно стање нематеријалних улагања која су у пословним 

књигама исказана по набавној вредноси од 138.142 хиљаде динара и садашњој вредноси од 29.719 

хиљада динара,  нити је вршила усклађивање књиговодственог стањa са стварним стањем, како је 

прописано Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем. 

Попис потраживања од купаца у земљи и иностранству у износу од  3.246.876 хиљада динара 

(садашња вредност  потраживања износи 1.279.438 хиљада динара) је извршен тако што је у 

Извештају о попису преузет књиговодствени салдо са одговарајућих рачуна из пословних књига са 

стањем на дан 31. децембар 2011. године, уместо да се попис изврши на бази веродостојне 

документације, а што није у складу са одредбама  члана 12. Правилника о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. Комисија за попис 

потраживања именована Решењем председника Управног одбора број ФИН.00-45/72 од 23. 

новембра 2011. године није сачинила пописне листе, као ни предлог о индиректном отпису 

потраживања од купаца, односно исправци вредности потраживања која је извршена у износу од 

333.310 хиљада динара, што је објашњено у Напомени 2.6.5. 

Преглед имовине која није пописана у складу са Правилником о начину и роковима вршења 

пописа и усклађивања књиговодственог стања  са стварним стањем:    
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у 000 динара 

опис није обухваћено 

 извештајем о попису 

попис није извршене 

 у складу са Правилником 

 

набавна 

 вредност 

исправка  

вредности 

садашња   

вредност 

набавна 

вредност 

исправка  

вредности 

садашња 

  вредност 

некретнине, постројења 

опрема 15.049.755 2.034.353 13.015.402 15.049.755 2.034.353 13.015.402 

залихе 149.201 

 

149.201 149.201   149.201 

нематеријална улагања       138.142 108.423 29.719 

потраживања       3.246.876 1.967.438 1.279.438 

Укупно: 15.198.956 2.034.353  13.164.603 18.583.974 4.110.214 14.473.760 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. није извршила попис имовине чија 

садашња вредност  исказана у пословним књигама износи 14.473.760 хиљада динара у складу 

са одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем,  и одредбама члана 18. Закона о рачуноводству 

и ревизији. 

На основу наведеног утврђено је: 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није извршила попис имовине по стању 

на дан 31. децембра 2011. године у складу са одредбама  члана 9. 12. и 13. Правилника о начину 

и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, чија 

књиговодствена садашња вредност износи 14.473.760 хиљада динара, а што представља  

84,58% укупне имовине, од чега се на некретнине, постројења и опрему односи 13.015.402 

хиљаде динара, залихе 149.201 хиљада динара, нематеријална улагања 29.719 хиљада динара и 

потраживања у износу од 1.279.438 хиљаде динара, што је  супротно  одредбама члана 18. 

Закона о рачуноводству и ревизији.  

2.6.2.  Нематеријална улагања (група рачуна 01 без 012) 

  
у 000 динара 

 31.12.2011. 31.12.2010. 

Концесије, патенти, лиценце и слична права  21.024 7.165 

Остала нематеријална улагања  8.695 5.735 

Стање на дан 31. децембра 29.719 12.900 

У наставку се даје преглед промена на нематеријалним улагањима: 

   

у 000 динара 

 

Концесије, 

патенти, лиценце 

Остала 

нематеријална улагања 

Свега нематеријална 

улагања 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ 

   Стање на дан 01.01. 2011. године 22.185 89.710 111.895 

Повећања (активирање) 20.103 6.144 26.247 
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Смањења 

   Стање на дан 31.12.2011. 42.288 95.854 138.142 

Исправка вредности 

   Стање на дан 01.01.2011. 15.019 83.976 98.995 

Амортизација у 2011. години 6.245 3.183 9.428 

Стање на дан 31.12.2011. 21.264 87.159 108.423 

САДАШЊА ВРЕДНОСТ 

   31.12.2011. 21.024 8.695 29.719 

31.12.2010. 7.165 5.735 12.900 

Попис нематеријалних улагања: 

Пописна комисија није утврђивала стварно стање нематеријалних улагања увидом у 

документацију, нити је вршила усклађивање књиговодственог стањa са стварним стањем,  

како је прописано Правилником о начину и роковима пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем. 

Концесије, патенти, лиценце и слична права (рачун 011)   

Евидентирана нематеријална улагања на рачуну лиценци  и сличних  права у нето износу од 21.024 

хиљаде динара највећим делом се односе на: 

-  Microsoft лиценце које је Друштво набавило од добављача Сага д.о.о. Београд у износу од 16.600 

хиљада динара, 

 -  лиценцу “АutoCAD“ набављена од Теam Cad д.о.о. Земун 2010. године у износу од 2.286 хиљада 

динара, 

-  лиценце за коришћење антивирусних софтверских пакета Kaspersky Labs у износу од 672 хиљаде 

динара набављене 2011. године и др. 

Стање на рачуну  лиценци и сличних права у 2011. години је увећано за износ од 20.103 хиљаде 

динара. Поменути износ највећим делом чини износ од 18.649 хиљада динара који се односи на 

набавку лиценци - право коришћења Мicrosoft софтвера према Уговору закљученом са 

добављачем Сага д.о.о дана 25. јануара 2010. године.  

У оквиру рачуна концесије, патенти, лиценце и слична права евидентирани су годишњи 

трошкови услуге одржавања програма „Кадрови 1.0“ у износу од 672 хиљаде динара, 

супротно одребама МРС 38 Нематеријална имовина. Наиме, наведени трошкови одржавања 

се односе на претходне године као и на период од 19. априла 2011. године - 19. априла 2012. 

године за који је плаћен износ од 292 хиљаде динара.  Агенција за контролу летења Србије и 

Црне Горе д.о.о. врши обрачун амортизације поменутих трошкова по стопи од 20%. Имајући 

у виду претходно наведено, позиција  концесије, патенти, лиценце и слична права је исказана  

у износу већем за 672 хиљаде динара и већи нераспоређени добитак за исти износ. 

У оквиру рачуна концесије, патенти, лиценце и слична права евидентирана је једногодишња 

претплата за приступ сајту за интерактивну библиотеку у износу од 157 хиљадa динара 

(набавна вредност) која се у целини односила на 2011. годину, супротно одредбама МРС 38 

Нематеријална имовина. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је извршила 

обрачун амортизације наведеног износа по стопи од 20% у износу од 3 хиљаде динара. 

Имајући у виду претходно наведено позиција концесије, патенти, лиценце и слична права 

исказана је у износу већем од 154 хиљада динара и већи нераспоређени добитак за исти 

износ. 



Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за контролу летeња Србије и 
Црне Горе д.о.о за 2011. годину 

 

51 

 

Лиценце - право коришћења Мicrosoft софтвера набављене су према Уговору закљученим са 

добављачем Сага д.о.о. Београд  дана 25. јануара 2010. године у износу од EUR 181.565 на рок од 3 

године. Уговором је предвиђено плаћање на три рате. На основу наведеног уговора, добављач је 

испоставио три фактуре. Плаћањем сваке фактуре се продужава право коришћења наведених 

лиценци.  

У пословним књигама, на рачуну нематеријалних улагања дана 14. новембра 2011. године 

евидентиран је износ од 12.448  хиљадa динара и дана 27. децембра 2011. године износ од 6.201 

хиљада динара, што укупно износи 18.649 хиљада динара. Датум активирања наведених лиценци 

је 10. фебруар 2010. године. 

Износ од 12.448 хиљадa динара се односи на коришћење лицеци у првој и другој години 

уговореног периода за које је добављач издао две посебне фактуре дана 16. фебруара 2010. године 

и 18. новембра 2010. године. Износ од 6.201 хиљада динара се односи на трећу годишњу трећу 

годину коришћења права Мicrosoft софтвера. Уговором је предвиђено да ће се трећа рата платити у 

року од 24 месеца од дана ступања уговора на снагу и пријема предрачуна на одговарајући износ.  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе је започела са обрачуном амортизације дана  14.  

новембра 2011. године, на износ од 12.448 хиљадa динара који се односи на коришћење права у 

периоду од јануара 2010 до јануара 2012. године по стопи од 33,33% што износи 346 хиљада 

динара.  

Међународним рачуноводственом стандарду МРС 38 - Нематеријална имовина (параграф 94)  

одређено је да корисни век нематеријалне имовине која настаје по основу уговорних или других 

законских права не превазилази период важења тих уговорених права.  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је супротно одребама МРС 38 - 

Нематеријална имовина исказала годишње право коришћења Мicrosoft софтвера у износу 

већем за 12.102 хиљаде динара и за исти износ већи нераспоређени добитак. 

Остала нематеријална улагања (рачун 014)   

Евидентирана остала нематеријална улагања  у износу од 8.695 хиљаде динара  се највећим делом  

односе на: 

-  ажурирање софтвера од стране добављача Corobor, Француска у износу од 1.861 хиљада динара; 

- софтвер за финансијску службу набављен од добављача AB soft-Београд, у износу од 1.408 

хиљаде динара; 

-  програмски пакет за архивирање електронске поште у износу од 1.195 хиљаде динара; 

- навигациони софтвер за планирање лета и електронске базе карата у износу од 1.031 хиљаду 

динара ; 

- софверска надоградња система калибраже АД-АФИС 260 у износу од 2.082 хиљаде динара и др. 

На рачуну осталих  нематеријалних  улагања  евидентирани су програми за рачунара чија набавка 

је извршена одвојено од рачунара. Стање на поменутом рачуну у 2011. години  увећано је за износ 

од 6.144 хиљаде динара.  

Наведени  износ се односи на набавке од следећих добављача: 

Датум 

набавке 
Добављач у 000 дин Предмет набавке Датум активирања 

Датум почетка 

обрачуна амортизације 

24.09.2010. Corobor-Француска 735 одржавање 

годишње 

одржавање 

14.11.2011.    

(период коришћења истекао 
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24.09.2011.) 

12.04.2011. Cirrus- Словенија 1.049 софтвер  21.04.2011.  14.11.2011. 

25.09.2009. AB soft-Београд 1.119 софтвер 23.09.2009. 14.11.2011. 

01.10.2010. IMP - Београд 999 софтвер 30.09.2010. 14.11.2011. 

22.07.2011. Aerodata-Француска 2.117 софтвер 03.08.2011. 14.11.2011. 

12.10.2011. Oxford  Aviation Academy 125 софтвер 28.11.2011. 14.11.2011. 

 Укупно: 6.144    

Сви софтвери су евидентирани на рачуну нематеријалних улагања у књиговодственој евиденцији  

истог дана 14. новембра 2011. године на основу дописа набавне службе од 14. новембра 2011. 

године упућеног финансијској служби,  иако су набављани сукцесивно током 2011, 2010. и 2009.  

године.  

На основу Уговора за набавку услуге ажурирања MESSIR софтвера за период од  пет  година од 

26. септембра 2008. године инодобављач Corobor, Francuska је доставио следеће фактуре које се 

односе на годишње ажурирање софтвера: 

Датум Број фактуре Износ EUR Период 

15.12.2008. 3341128 9.800 26.09.2008 - 26.09.2009. 

15.12.2009. 3341129 9.800 26.09.2009 -26.10.2010. 

24.09.2010. 3341090 9.800 26.09.2010 - 26.09.2011. 

У оквиру рачуна остала нематеријална улагања неправилно су евидентиране годишње услуге 

ажурирања софтвера пружене од стране инодобављача Corobor, Francuska укупне набавне 

вредности од 2.824 хиљаде динара, супротно одредбама МРС 38  - Нематеријална имовина.   

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је обрачунала амортизацију поменутих 

годишњих услуга ажурирања софтвера по стопи од 20%, тако да укупна извршена исправка 

вредности износи 963 хиљаде динара.  

Годишње услуге ажурирања софтвера пружене од стране инодобављача Corobor, Francuska  

у износу од 1.861 хиљаду динара исказане су супротно одребама МРС 38 - Нематеријална 

имовина на рачуну осталих нематеријалних улагања и за исти износ исказан је већи 

нераспоређени добитак.  

На основу наведеног утврђено је: 

1. Пописна комисија није утврђивала стварно стање нематеријалних улагања која су у 

књиговодственој евиденцији исказана у укупном износу од 29.719 хиљада динара, нити је 

усклађивала књиговодствено стање са стварним стањем,  како је прописано Правилником 

о начину и роковима пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. 

2. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је исказала нематеријална улагања 

у већем износу за 14.789 хиљада динара и већи нераспоређени добитак за исти износ 

супротно одребама МРС 38 - Нематеријална имовина по основу: 

- годишњих трошкова услуге одржавања програма „Кадрови 1.0“ у износу од 672 

хиљаде динара 

- годишњег  право коришћења Мicrosoft софтвера у у износу од 12.102 хиљада динара 
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- годишње услуге ажурирања софтвера пружене од стране инодобављача Corobor, 

Француска  у износу од 1.861 хиљаду динара 

- једногодишње претплате за приступ сајту за интерактивну библиотеку у износу 

од 154 хиљаде динара. 

2.6.3. Некретнине, постројења и опрема (група рачуна 02) 

Некретнине, постројења и опрема по садашњој вредности, на дан 31. децембра 2011. године, 

приказани су у следећој табели: 

  

у 000 динара 

 31.12.2011. 31.12.2010. 

Земљиште 451.375 216.215 

Шуме и вишегодишњи засади 1.560  

Грађевински објекти 5.322.365 2.351.816 

Постројења и опрема 7.240.102 3.676.212 

Остале некретнине, постројења и опрема 3.077 3.086 

Некретнине, постројења и опрема у припреми 570.748 7.206.666 

Аванси за некретнине, постројења и опрему 17.971 142.576 

Улагања на туђим некретн., постројењима  и опреми 5.476 1.651 

Стање на дан 31. децембра 13.612.674 13.598.222 

Исказана садашња вредност некретнина, постројења и опреме на дан 31. децембра 2011. године у 

износу од 13.612.674 хиљаде динара се односи на следеће: 

 
Земљиште 

Вишего.

засади 

Грађ. 

објекти 
  

Построј. 

и 

опрема 

Остале 

некрет. 

пост. и 

опрема 

Некретн. 

постр. и 

опрема у 

припреми 

 

Аванси 

некр. 

постр. и 

опреме 

 

Улагања 

на туђим 

НПО 

 Укупно 

Набавна вредност               

Поч.стањ. 216.215 

 

2.423.815   4.817.016 3.086 7.206.666  142.576  102.914  14.912.288 

Повећања 235.160 1.560 3.078.259   4.672.413 

 

1.491.032  2.024.319  5.355  11.508.098 

Смањења 

  

1.026   393.657 9 8.126.950  2.148.924  

 

 10.670.566 

Стање на крају 

године 
451.375 1.560 5.501.048 

  
9.095.772 3.077 570.748 

 
17.971 

 
108.269 

 
15.749.820 

Кумулирана 

исправка вредности 

   

  

   

 

 

 

 

 

 Стање на почетку 
године 

  

71.999 

  

1.140.804 

  

 

 

 

101.264 

 

1.314.067 

Амортизација текуће 
године 

  

106.832 
  

1.086.191 

  

 

 

 
1.529 

 
1.194.552 

Исправка вредности 

кумулирана у 
отуђеним средствима 

  

148 

  

371.325 

  

 

 

 

 

 

371.473 

Стање на крају 

године   
178.683 

  
1.855.670 

  

 

 

 
102.793 

 
2.137.146 

Нето садашња 

вредност 31.12.2011. 
451.375 1.560 5.322.365 

  
7.240.102 3.077 570.748 

 
17.971 

 
5.476 

 
13.612.674 

Нето садашња 

вредност 31.12.2010. 
216.215 

 
2.351.816 

  
3.676.212 3.086 7.206.666 

 
142.576 

 
1.650 

 
13.598.221 
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Попис некретнина, постројења и опреме: 

Попис некретнина, постројења и опреме чија књиговодствена садашња вредност по стању на дан 

31. децембра 2011. године износи 13.015.402 хиљаде динара није извршен у складу са одредбама 

члана 13. Правилника о начину и роковима вршења пописа и члана 18. Закона о рачуноводству и 

ревизији, јер у Извештају о попису, као ни Допуни извештаја о попису имовине и обавеза број 

ФИН.00 бр.45/31од 21. фебруара 2012. године није приказано књиговодствено, a ни стварно стање 

позиција ниже наведене имовине. 

Опис 
Набавна 

 вредност 

Исправка 

 вредности 

Књиговодствена 

 (нето) вредност 

Земљиште 451.375 

 

451.375 

Шуме и вишегодиш.засади 1.560 

 

1.560 

Грађевински објекти 5.501.048 178.683 5.322.365 

Постројења и опрема 9.095.772 1.855.670 7.240.102 

Укупно: 15.049.755 2.034.353 13.015.402 

У члану 13. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем наведено је да Извештај о извршеном попису садржи: стварно и 

књиговодствено стање имовине и обавеза; разлике између стварног и стања утврђеног пописом и 

књиговодственог стања; узроке неслагања, предлоге за отпис, начин књижења: примедбе и 

предлоге комисије за попис.  

У току ревизије достављене су збирне пописне листе по радним јединицама, потписане од стране 

пописне комисије. На истој пописној листи, приказано је земљиште и  грађевински објекти. У 

пописним листама није исказана  нити вредност, нити количина пописане имовине.  

Попис некретнина, постројења и опреме укупне садашње вредности од 13.015.402 хиљаде 

динара није извршен у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, јер у Извештају Централне 

пописне комисије, који је усвојен од стране Управног одбора, није приказано стварно и 

књиговодствено стање, као ни разлике између стварног и књиговодственог стања и  

наведена имовина није вредносно исказана у пописним листама. 

На основу наведеног утврђено је: 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није извршила попис имовине по стању 

на дан 31. децембра 2011. године укупне садашње вредности 13.015.402 хиљаде динара, што је 

супротно одредбама члана 9. 12. и 13. Правилника о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, и одредбама члана 18. Закона о 

рачуноводству и ревизије, од чега се на земљиште односи 451.375 хиљада динара, шуме и 

вишегодишње засаде износ од 1.560 хиљада динара, грађевинске објекте износ од 5.322.365 

хиљада динара и постројење и опрему износ од 7.240.102 хиљада. 
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2.6.3.1. Земљиште (рачун 020)                                                  

У пословним књигама Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. на дан 31. 
децембра.2011. године исказано  је земљиште укупне вредности од 451.375 хиљада динара који се 

односи на: 

  
 (у 000 динара) 

Земљиште евидентирано до 1. јануара 2011. године 

 

216.215 

Земљиште по Уговору о поравнању (Прилог 2) 

 

235.160 

Укупно: 

 

451.375 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је у пословним књигама током 2011. 

године евидентирала повећање вредности (активирање) земљишта по Уговору о поравнању 

закљученим између „Јат Airwaуs“ а.д., Београд  и Агенције за контролу летења Србије и Црне 

Горе (Прилог 2)  и то за износ од 235.160 хиљада, од чега:  

-  износ oд 229.212 хиљада динара представља процењену вредност земљишта од стране Научно 

истраживачког центра Економског факултета, Београд; 

- износ од 5.948 хиљада динара (порез на пренос апсолутних права утврђен Решењем Пореске 

управе Вршац.)   

Такође је увидом у документацију утврђено да је у пословним књигама Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о у ранијим годинама евидентирано земљиште 

укупне површине од 36.385 м2 у вредности од 9.753 хиљаде динара за које не постоји  доказ о 

власништву или праву коришћења. 

Земљиште укупне површине од 8.941 м2 које је евидентирано у пословним књигама 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. на основу документације која гласи 

на Савезну управу за контролу летења није укњижено у земљишним књигама, односно у 

катастру непокретности на Агенцију. 

Уговор о поравнању Сец.00 бр. 272/5 од 23. септембра 2010. године закључен између Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о и  „Јат Airwaуs“ а.д., Београд   

У циљу израде Нацрта уговора о поравнању којим се регулишу међусобна права и обавезе који 

проистичу  из потраживања које Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о  има према 

„Јат Airwaуs“ а.д., Београд  по основу пружених услуга,  Пореска управа - Регионални центар 

Нови Сад - Филијала Вршац сачинила је дана 10. децембра  2009. године документ „Процена 

тржишне вредности Школског пилотског центра у Вршцу“.  

У  допису бр. 1307/3  од  8. јануара 2010. године  Пореска управа - Регионални центар Нови Сад -

Филијала Вршац је навела да је дана 10. децембра 2009. године изашла на лице места и извршила 

увид у К.О. Вршац према препису листа непокретности број 5033 и препису листа непокретности 

број 14687 и истовремено  навела да укупна вредност процењене имовине (земљишта и објеката) 

која је предмет уговора износи укупно  1.195.129.822 динара, и то: 

- земљиште                                            461.471.361 динара 

- објекти укупне вредности:                 733.658.461 динара. 

Подаци који се односе на земљиште  и објекте према процени Пореске управе-Филијала Вршац 

наводе се у следећој табели: 
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Лист 
Опис Површине у м2 Динара EUR 

непокретности 

5033 грађевинско земљиште 49.710 51.400.140 539.218 

5033 пољопривредно земљиште 3.074.603 120.831.898 1.267.598 

5033 магацин и котларница 84 2.191.487 22.990 

5033 контролни торањ 642 29.607.479 310.600 

5033 хангар метални Ленац 859 8.721.433 91.493 

5033 хангар метални Ахенбах 900 11.319.284 118.746 

5033 Зидани хангар за авионе и радионица 1.402 66.821.774 701.000 

5033 

Рулна стаза - плато за паркирање авиона и  

полетно слетна - писта за авионе 43.820 131.810.571 1.382.771 

5033 Зграда летачке делатнсти - наставна зграда 520 37.049.480 388.671 

5033 Гаража са котларницом 318 8.296.290 87.033 

14687 грађевинско земљиште 276.433 285.831.722 2.998.544 

14687 Управна зграда 2.376 131.367.317 1.378.121 

14687 Стамбена зграда - павиљон број 1 910 45.739.266 479.832 

14687 Стамбена зграда - павиљон број 2 880 56.680.020 594.607 

14687 Кухиња и трпезарија 1.005 46.348.192 486.220 

14687 Фискултурна сала 688 27.981.927 293.547 

14687 Гаража, магацин, вешерај и радионица 433 6.622.695 69.476 

14687 Хотел 1.880 105.015.422 1.101.674 

14687 Портирница 33 1.074.677 11.274 

14687 Штала економије 842 5.984.219 62.778 

14687 Штала за свиње 842 5.984.219 62.778 

14687 Амбар за товилиштем 78 791.948 8.308 

14687 Амбар - магацин 77 781.748 8.201 

14687 Амбар за кукуруз 77 781.748 8.201 

14687 Зграда на економији 100 2.687.265 28.191 

14688 Потез "Кула" 8.291 3.407.601 35.748 

Укупно: 
 

3.467.803 1.195.129.822 12.537.621 

Скупштина Друштва је  својом одлуком ОУ/СД бр. 532/2 од 6.септембра 2010. године овластила 

председника Управног одбора да након добијања сагласности Владе Србије закључи Уговор о 

поравнању (са „ ЈАТ АIRWAYS“ ) и Уговор о преузимању испуњења (са Српском банком). 

Влада Републике Србије  је 9. септембра 2010. године донела Закључак број 023-6301/2010-1 којим 

се сагласила да се поравнање између „Јат Airwaуs“ ад Београд и Агенције за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о изврши у складу са наведеним Нацртом уговора о поравнању.  

Предмет поравнања које је спроведено наведеним Уговором о поравнању је, с једне стране, 

намирење дуга преносом права својине и /или коришћења на имовини која је предмет поравнања и 

дефинисан је чланом 3. Уговора о поравнању као: 

- потраживања Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о од „ЈАТ Airwaуs“ по основу 

пружених услуга у износу од 985.130 хиљада динара и  

- износ од 210.000 хиљада који је предмет Уговора о преузимању испуњења, а којим Агенција за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. преузима обавезу да исплати Српској банци ад Београд 

преостали део повученог кредита од стране „Јат Airwaуs“ а.д., Београд  .  

Са друге стране, предмет поравнања обухваћен наведеним Уговором представља имовина коју 

користи организациони део „ЈАТ Airwaуs“ а.д., Београд под називом „Школски центар Вршац“ 

укупне вредности 1.195.130 хиљада динара на дан процене тржишне вредности Школског 

пилотског центра у Вршцу број 1307/3 од 8. јанура 2010. године коју је извршила Пореска управа 

Регионални центар Нови Сад Филијала Вршац. 



Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за контролу летeња Србије и 
Црне Горе д.о.о за 2011. годину 

 

57 

 

Саставни део наведеног Уговора о поравнању су  Прилози 1-4, и то: 

Прилог 1  и  Прилог 3: 

Предмет  Прилога 1 и Прилога 3 Уговора о поравнању су грађевински објекти који су предмет 

поравнања.  У Прилогу 1 су обухваћена  24 грађевинска  објекта, а  у Прилогу  3  су обухваћена  62  

грађевинска објекта. 

Укупна вредност наведених грађевинских објеката по процени Пореске управе износи 733.658 

хиљада динара. 

Прилог 2: 

У Прилогу 2 Уговора о поравнању које се односи на грађевинско и остало земљиште 

(грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, градско грађевинско земљиште и остало 

земљиште), описана  је 51 парцела укупне површине 3.084.206 м2 које су предмет поравнања. 

Према подацима Пореске управе, површина грађевинског земљишта које је предмет поравнања  

износи 334.434м2, а његова вредност износи  340.639 хиљада динара. 

Решењем РГЗ - Службе за катастар непокретности Вршац број  952-02-735/2011 од 3. јуна 2011. 

године дозвољен је упис права коришћења земљишта под зградом – објектом  у корист Агенције 

за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о, Београд, које се налазе у прилогу 2 Уговора. 

Прилог 4: 

У Прилогу 4 Уговора о поравнању описано је пољопривредно земљиште које није предмет 

поравнања док се не изврши промена његове намене. 

Површина пољопривредног земљишта наведена у Прилогу 4 износи 328.241 м2, а његова укупна 

вредност према процени Пореске управе од 8. јануара 2010. године износи 120.832 хиљада динара, 

како је наведено у члану 6. став 3. Уговора  о поравнању. 

У Записнику о процени  тржишне вредности Пореске управе од 10. децембра 2009. године 

наведено је да површина пољопривредног земљишта у Листу непокретности број 5033 које је 

предмет те процене износи 3.074.603 м2 , а да је вредност тог земљишта 120.832 хиљаде динара. 

У поступку ревизије је утврђено  да се површина  пољопривредног земљишта од 328.241 м2 

које је предмет Прилога 4. Уговора о поравнању за коју се наводи да је утврђена на основу 

процене Пореске управе од 8. јануара 2010. године, разликује од податка наведеног у  

Записнику о процени тржишне вредности о површини пољопривредног земљишта од 

3.074.603 м2  које је било предмет процене Пореске управе од 10. децембра 2009. године  за 

потребе израде Нацрта уговора о поравнању, при чему је у оба документа наведена 

истоветна вредност од 120.832 хиљада динара за различите површине пољопривредног 

земљишта. 

Реализација уговора о поравнању  

1. Примопредаја непокретности 

Заједничка Комисија „Јат Airwaуs“ а.д., Београд  и Агенције за контролу летења Србије и Црне 

Горе д.о.о је извршила примопредају непокретности (објеката и земљишта) које се налазе у 
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Школском центру Вршац и сачинила Записник о примопредаји број HUM.00-272/104 од 31. 

децембра 2010. године.  

У записнику је констатовано да пољопривредно земљиште уписано у Лист непокретности 5033 на 

КП 14041 и 14043 и Лист непокретности 14687 на КП 19108, 19109, 19110, 19111 и 19114 није  

предмет тог Записника о примопредаји. 

2. Процена вредности парцела које нису обухваћене проценом Пореске управе 

Дописом бр. СЕЦ.00. бр.30/77 од  20. фебруара 2012. године који су потписали „Јат Airwaуs“ а.д., 
Београд  и Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. као  уговорне стране по Уговору 

о поравнању, захтевано је од Министарства финансија - Пореска управа- Регионални центар Нови 

Сад да процени тржишну вредност утврђених разлика  парцела које су наведене у Прилозима 2. и 

4. Уговора о поравнању,  а које нису биле обухваћене проценом Пореске управе, ради припреме 

новог предлога Закључка Владе Републике Србије и Анекса уговора, којим би се утврђене разлике 

дефинитивно усагласиле и обрачунале. 

Закључивањем Анекса Уговора о поравнању бр. 30/244 од  9. маја 2012. године Контроли летења 

Србије и Црне Горе д.о.о. пренете су следеће непокретности:  

1. кат. парц. бр. 135 уписана у Лист непокретности број 14163 КО Вршац у вредности од 

3.523 хиљаде динара и  

2. пољопривредно земљиште кат.парц. број 14041 и 14043 уписане у Лист непокретности 

број 5033 КО Вршац, нови број 3668, као и кат. парц. бр. 19108, 19109, 19110, 19111 и 

19114 уписане у Лист непокретности 14687 КО Вршац, нови број 11053 у вредности од 

40.309 хиљада динара. 

Поменуте вредности су утврђене на основу Записника о процени тржишне вредности земљишта 

Школског пилотског центра у Вршцу чији је корисник „Јat Airways“ ад Београд број: 1307/3А од 

19.03.2012. године. 

Решењем Републичког геодетског завода Службе за катастар Вршац број 952-02-1806//2012 -1 од 

24.08.2012. године Контрола летења Србије и Црне Горе д.о.о. се на основу Анекса Уговора о 

поравнању уписала као носилац права коришћења на свим непокретностима Школског пилотског 

центра у Вршцу чији је корисник био„ЈатАirwаys”  ад  Београд.  

На основу навода субјекта ревизије изнетих на састанку расправе и достављених докумената 

(Анекса Уговора о поравнању бр. 30/244 од 9. маја 2012. године закљученим са „Јat Airways“ ад 

Београд и Записника о процени тржишне вредности земљишта Школског пилотског центра у 

Вршцу чији је корисник „Јat Airways“ ад Београд број: 1307/3А од 19.03.2012. године) из којих 

произилази да је субјект ревизије започео предузимање радњи са циљем отклањања утврђене 

неправилности у наредном периоду, због чега је из  извештаја је изостављена одговарајућа 

препорука.  

У вези са спровођењем поменутог Уговора о поравнању у поступку ревизије, утврђено  је следеће:  

1. Подаци о врсти земљишта, бројевима катастарских парцела и  површинама приказани у 

Прилозима 1-4 Уговору о поравнању се разликују од података о бројевима парцела и 

површина приказаних у Процени Пореске управе Вршац, на основу које је сачињен Нацрт 

Уговора.  
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2. Дописом број: 400-668/2011-01 од 20. јула 2011.године Државна ревизорска институција је 

информисала Прво основно јавно тужилаштво у Београду у вези са неправилностима у 

поступку продаје Школског пилотског центра Вршац по основу Уговора о поравнању број: 

SEC.00.272/5 од 23. септембра 2010. године  који  је „Јат Airwaуs“ а.д., Београд  закључио са 

Агенцијом за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о у укупном износу од 1.195 хиљада 

динара, из разлога што је предмет наведног уговора намирење дуга  „Јат Airwaуs“ а.д., 
Београд  преносом права својине, односно права коришћења на непокретностима (земљиште 

и објекти) на Агенцију за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.,  непосредном погодбом,  

што је било супротно члану 6. тада важећег Закона о средствима у својини Републике 

Србије. На наведени начин је онемогућено прибављање Школског пилотског центра Вршац 

по стварној, односно тржишној цени.  

3. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је 30. септембра 2010. године 

налогом за књижење 10/0192/2 у својим пословним књигама увећала имовину у оквиру 

рачуна  инвестиције у припреми у укупном износу од 1.151.366 хиљада (од чега се на 

земљиште односи износ од 229.212 хиљада динара, а на грађевинске објекте износ од 922.154 

хиљаде динара), а умањила потраживања  од „Јат Airwaуs“ а.д., Београд  у износу од  985.130 

хиљада динара и умањила остала потраживања у износу од 210.000 хиљада динара, 

истовремено исказујући расход од 43.763 хиљаде динара.  

Поменуте вредности земљишта и грађевинских објеката евидентиране су по основу процене 

вредности од стране Научно истраживачког центра Економског факултета, Београд.  С 

обзиром да је у пословним књигама евидентирано само грађевинско и остало земљиште које 

је предмет поравнања ( Прилог број 2),  Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о. није имала основ да изврши искњижавање потраживања у целокупном износу од 

1.195.130 хиљада динара, укључујући и износ од 120.832 хиљаде динара. Наиме право да 

искњижи сва потраживања стиче се када се испуне услови из члана 6. и 7. Уговора о 

поравнању. Услед наведеног у пословним књигама исказана су потраживања од „Јат 

Airwaуs“ а.д., Београд  и нераспоређени добитак  ранијих година у у износу мањем за 120.832 

хиљаде динара. 

4.  Према подацима из Записника о  усаглашавању пословних књига број 316 од 08.02.2012. 

по стању на дан 31.12.2011. године између  „Јат Airwaуs“ а.д., Београд  , као дужника и 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе, прозилази да је „Јат Airwaуs“ а.д., Београд  

у својим пословним књигама исказао обавезе према Агенцији за контролу летења Србије и 

Црне Горе  у износу од 120.832 хиљаде динара  у складу са препоруком Државне ревизорске 

институције наведене у Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности 

пословања 2010. годину бр. 400-668/2011-01 од 23. новембра 2011. године, а да је Агенција у 

својим пословним књигама искњижила сва потраживања укључујући и износ од 120.832 

хиљаде динара, утврђено је да су потраживања  и обавезе између Агенције и „Јат Airwaуs“ 

а.д., Београд  неусаглашена за наведени износ, чиме је поступљено супротно одредбама члана 

20. Закона о рачуноводству и ревизији.  

5. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. није евидентирала измирење 

обавеза и наплату својих потраживања у износу од 1.195.130 хиљада динара  по Уговору о 

поравнању преко рачуна код банке супротно чланu 46. став 4. тада важећег Закона о 

платном промету. Уговорне стране нису сачиниле изјаву о пребијању обавеза и 

потраживања, што је супротно одредбама члана 337. Закона о облигационим односима. 

Наиме, према одредбама члана 337.  Закона о облигационим односима пребијање не настаје 

чим се стекну услови за то него је потребно да једна страна изјави другој да врши пребијање. 
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6. На основу навода субјекта ревизије изнетих на састанку расправе и достављених 

докумената (Анекса Уговора о поравнању бр. 30/244 од 9. маја 2012. године закљученим са 

„Јat Airways“ ад Београд и Записника о процени тржишне вредности земљишта Школског 

пилотског центра у Вршцу чији је корисник „Јat Airways“ ад Београд број: 1307/3А од 

19.03.2012. године) из којих произилази да је субјект ревизије започео предузимање радњи са 

циљем отклањања утврђене неправилности у наредном периоду, због чега је из  извештаја је 

изостављена одговарајућа препорука.  

На основу наведеног утврђено је: 

1. У вези са поступком спровођења Уговора о поравнању закљученим између Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о и „Јат Airwaуs“ а.д., Београд  о поравнању 

међусобних потраживања и обавеза на дан 31.12.2011. године у укупном износу од 1.195.130 

хиљада динара утврђено је: 

- Приказани подаци о врсти земљишта, бројевима катастарских парцела и  

површинама у прилозима 1-4 Уговора о поравнању, које је Агенција закључила са 

„Јат Airwaуs“ а.д., Београд  се разликују од истих тих података  приказаних у 

Процени Пореске Управе Вршац, на основу које је сачињен  Уговор о поравнању.  

- У пословним књигама Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о дана 

30. септембра 2010. године искњижена су сва потраживања од „Јат Airwaуs“ а.д., 

Београд  наведена у Уговору о поравнању у укупном износу од 1.195.130 хиљада 

динара,  укључујући и износ од 120.832 хиљаде динара иако се за исти нису стекли 

услови за спровођење поравнања у складу са одредбама  наведеног Уговора.  На тај 

начин Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе је у својим пословним 

књигама исказала потраживања од „Јат Airwaуs“ а.д., Београд  и нераспоређену 

добит ранијих година у износу мањем од 120.832 хиљаде динара. 

- Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. није евидентирала 

измирење обавеза и наплату својих потраживања у износу од 1.195.130 хиљада 

динара по Уговору о поравнање преко рачуна код банке супротно чланu 46., став 4. 

тада важећег Закона о платном промету и није сачинила изјаву о компензацији 

супротно члану 337. Закона о облигационим односима.  

2. Потраживања за износ од 120.832 хиљаде динара нису усаглашена са „Јат Airwaуs“ а.д., 

Београд, који је исти износ исказао у својим пословним књигама као обавезу, што је 

супротно одредбама члана 20. Закона о рачуноводству и ревизији. 

3. У пословним књигама Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о евидентирано 

је земљиште укупне површине 36.385 м2 у вредности од 9.753 хиљаде динара за коју не 

постоји  доказ о власништву или праву коришћења истог. 

4. Земљиште укупне површине од 8.941 м2 које је евидентирано у пословним књигама 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о на основу документације која гласи 

на Савезну управу за контролу летења није укњижено у земљишним књигама, односно у 

катастру непокретности на Агенцију. 
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2.6.3.2. Грађевински објекти (рачун 022) 

Исказани грађевински објекти у пословним књигама на дан 31. децембра 2011. године по 

садашњој вредности износе 5.322.365 хиљада динара. 

У току 2011. године повећана је укупна вредност грађевинских објеката за 3.078.260 хиљада 

динара на основу извршене примопредаје грађевинско- инсталатерских радова, а који се односе се 

на следеће објекте: 

Центар обласне  контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ 1.622.566 

Школски пилотски центар Вршац- уговор о поравнању 946.085 

Реконстукција објекта-Подгорица 194.377 

Аеродромска контрола летења Батајница 168.453 

Kонтејнери за смештај опреме 51.539 

Остало 93.240 

Укупно повећање: 3.078.260 

Радове на објекту „Центар обласне контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ је изводио 

конзорцијум „Пројектомонтажа“ ад, Денеза М инжењеринг д.о.о. ПС „ Телефонија“ ад и „Ратко 

Митровић – Нискоградња до.о. сви из Београда. Радови су финансирани из зајма Европске 

инвестиционе банке (ЕИБ). Пројектну документацију је израдило привредно друштво 

„Машинопројект копринг“ из Београда. Министарство животне средине, рударства и просторног 

планирања је донело решење број 351-03-01506/2010-07 од 9. маја 2011. године о употреби 

изграђеног објекта на катастарској парцели 3739/6 К.О. Сурчин. 

На основу Уговора о поравнању закљученог са Јат Airwaуs а.д., Београд извршено је преузимање 

објеката Школског пилотског центра у Вршцу, укупне вредности 946.085 хиљада динара. 

Наведени износ односи се на: 

- садашњу вредност грађевинских објеката према процени НИЦ Економског факултета у 

износу од 922.155 хиљада динара;  

- порез на пренос апсолутних права у износу од 23.930 хиљаде динара. 

Радове на реконструкцији и надоградњи објекта Терминална контрола летења - Подгорица је 

изводио конзорцијум „Пројектомонтажа“ ад из Београда и ИГП „Фидија“ д.о.о. из Подгорице. 

Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова је сачинила записник број 7. 

фебруара 2011. године NAB.00 број 6/3. 

Грађевинско-инсталатерске радове  на изградњи објекта Аеродромска контрола летења Батајница 

је изводио конзорцијум „Денеза инжењеринг“ д.о.о. Београд, Пројектомонтажа ад Београд, 

Телефонија ад Београд. Министарство животне средине, рударства и просторног планирања је 

донело Решење о употреби наведеног објекта на катастарској парцели 6145/2 К.О. Нова Пазова 

број 351-03-00587/201007 од 31. октобра 2011. године.   

Исправка вредности грађевинских објеката  извршена у пословним књигама у току 2011. године: 
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                                                        у  000 динара 

 

Исправка вредности грађевинских објеката 178.146 

 

Исправка вредности станова и гаража 537 

 
Укупна исправка вредности: 178.683 

 

2.6.3.3. Постројења и опрема (рачун 023) 

У оквиру рачуна постројења и опрема Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је у 

својим пословним књигама евидентирала следеће вредности: 

у 000 динара 

 

набавна вредност исправка вредности садашња вредност 

Опрема  9.088.746 1.852.844 7.235.902 

Алат и инвентар 7.027 2.827 4.200 

Укупно: 9.095.773 1.855.671 7.240.102 

У току 2011. године  повећана је набавна вредност опреме за 4.672.413 хиљада динара.  

Расходовање опреме је извршено у укупном износу од 393.636 хиљада динара и то: 

 Дана 31. децембра 2011. године на основу Одлуке Управног одбора број 180/10 од 13. 

фебрура 2012. године  расходована  је опрема у износу од 374.313 хиљада динара; 

 Дана 28. октобра 2011. године расходована је опрема на основу решења о расходовању у 

износу од 19.323 хиљаде динара. 

Закључак Владе број 410-1808/2009 од 26. марта 2009. године 

Закљуком Владе од 26. марта 2009. године број 410-1808/2009 препоручено је и друштвима са 

ограниченом одговорношћу чији оснивач је Република Србија да ускладе своје расходе и обуставе 

набавку службених возила, осим за потребе инспекције чије место је ван седишта органа. 

Међутим, супротно закључку владе, којим је пропоручено и друштвима са ограниченом 

одговорношћу чији је оснивач Република Србија да ускладе своје расходе и обуставе набавку 

службених возила Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе је извршила набавку 11 

аутомобила марке „Subaru“ у укупном износу од 30.220 хиљада динара. 

На основу наведеног утврђено је: 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је извршила набавку 11 аутомобила 

марке „Subaru“ у укупном износу од 30.220 хиљада динара, супротно закључку Владе број 410-

1808/2009 од 26. марта 2009. године, којим је препоручено и друштвима са ограниченом 

одговорношћу чији је оснивач Република Србија да ускладе своје расходе и обуставе набавку 

службених возила. 
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2.6.3.4.  Некретнине, постројења и опрема у припреми (рачун 027) 

Исказано стање некретнина, постројења и опреме у припреми на дан 31. децембра 2011. године 

износи 570.748 хиљада динара и односи се на: 

Некретнине, постројења и опрема у припреми у 000 динара 

Земљиште у прибављању 9 

Грађевински објекти у прибављању 233.330 

Постројења и опрема у припреми 335.574 

Остале некретнине, постројења и опрема 1.835 

Укупно: 570.748 

Од исказаних грађевинских објеката у прибављању у износу од  233.330  хиљада динара,  највећи 

део се односи на радове на објекту Аеродромска контрола летења Краљево. 

Опрема у припреми у износу од 335.574 хиљаде динара се односи на:  набавку и инсталацију 

DVRPS i TRS система ( износ од 106.366 хиљада динара), на набавку и инсталацију VCS система 

(износ од 105.321 хиљада динара), повезивање на оптичку инфраструктуру Телеком – Копаоник 

(износ од 86.980 хиљада динара) и др. 

2.6.3.5. Дати аванси за некретнине, постројења и опрему (рачун 028) 

Дати аванси за некретнине, постројења и опрему на дан  31. децембра 2011. године исказани су у 

износу од 17.970 хиљада динара,  од чега се највећи износ од 8.944 хиљаде динара односи на аванс 

дат инодобављачу „Scan Avation“ Данска за ремонт авиона.  

Преглед датих  аванса на дан 31.децембра 2011. године: 

Назив Место Датум у 000 динара 

Scan Avation Данска 10.10.2011. 8.944 

Ктитор до.о. Београд 27.10.2011. 6.230 

Црта до.о. Београд 29.05.2009. 1.767 

Media II Београд 17.11.2009. 1.188 

Шидпројект Шид 21.12.2011. 2.796 

Укупно: 
  

                            20.925 

Исправка вредности датих аванса 
 

                           (2.955) 

Стање на дан 31.12.2011. 

 

17.970 

Исправка  вредности  датих аванса у земљи извршена је  у укупном износу од 2.955 хиљада динара 

и односи се на авансе дате: 

1. привредном друштву „Црта“ д.о.о  Београд дана 29. мај 2009. године у износу од 1.767 хиљада 

динара 

2. привредном друштву „Media II“  д.о.о. Београд дана 17. новембар 2009. године у износу од 

1.188 хиљада динара. 

Привредном друштву Црта д.о.о Београд дат је аванс дана 29. маја 2009. године на основу Уговора 

о јавној набавци АЛДИС лампи са резервним деловима број 80/353 од 26. маја 2009. године. 

Одредбама члана 5. Уговора дефинисано је да ће се квантитативни пријем извршити на месту 

испоруке, на дан приспећа опреме и резервних делова и да ће се квалитативни пријем обавити 
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одмах након квантитативног пријема, вршењем неопходних тестирања и испитивања 

функционисања испоручене опреме и резервних делова.  Такође, уговорено је да ће по успешно 

обављеном квантитативном и квалитативном пријему обе уговорне стране потписати Записник о 

квантитативном и квалитативном пријему најкасније у року од седам дана по испоруци.  

Комисија за квантитативни и квалитатитвни пријем комисије именоване решењем председника 

Управног одбора број НАБ.00-80/474 од 24.  јуна 2009. године је 2. јула.2009. године сачинила 

извештај у коме је констатовала да одређене делове испоруке треба рекламирати, да се на 

пуњачима за батерије налази прикључак за напајање електричном енергијом која не одговора 

стандардној утичници 220 V у Србији, тако да није било могуће тестирати пуњаче за батерије, да 

није могуће тестирати трансформаторске јединице 220 V -24 V пошто уз њих нису испоручени 

одговорајући каблови, да нису достављени гарантни листови. 

Након тога, уследила је међусобна преписка између Агенције за  контролу летења Србије и Црне 

Горе д.о.о. и Агенције „Црта“ д.о.о. у вези испоруке недостајућих и неодговарајућих делова 

уговорених АЛДИС лампи.  

У поступку ревизије  достављен је  Записнику о квантитативном и квалитативном пријему АЛДИС 

лампи број 00-80/148 од  9. априла 2012. године, у коме је наведено следеће: 

- да се комисија састала 6. априла 2012. године ради коначног квантитативног и квалитативног 

пријема АЛДИС лампи испоручених од фирме Црта д.о.о.о. из Београда.  

- да је Комисија одмах по приспећу АЛДИС  лампи, као и касније више пута у периоду од пријема 

до 9.  априла 2012. године констатовала да испоручене лампе не одговарају уговореним условима 

по питању квалитета и о томе набавној служби доставила извештаје.  

- да је у циљу реализације уговора за набавку АЛДИС лампи, уз сагласност произвођача, екипа ЕЕ 

ваздухопловне технике Агенције за контролу летења д.о.о. извршила модификацију 

трансформаторских јединица које су у саставу лампи.  

- да након извршене модификације комисија констатује да испоручене АЛДИС лампе, 

квалитативно и квантитативно одговарају условима из Уговора  број 80/353 од 26. маја 2009. 

године. 

Рачун/отпремница број 625 од 30. јуна 2009. године достављена је Агенцији  за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о , дана 09. априла 2012. године.  

Чланом 8. Уговора, уговорено је да у случају да Продавац не изврши своје обавезе утврђене 

Уговором,  купац има право  на једнострани раскид Уговора, а уколико Купац претрпи штету 

услед неиспуњења Уговора, продавац је дужан да надокнади штету.  

Инструмент обезбеђења по наведеном уговору је банкарска гаранција на износ аванса, безусловне, 

плативе на први позив, са роком важења 15 дана након потписивања Записника о квантитативном 

и квалитативном пријему (закључно са 22. јулом 2009. године) . 

Одлуку о избору најповољније понуде НАБ.00 бр.80/305 од 12. маја 2009. године је донео 

Председник Управног одбора на основу Извештаја о стручној оцени понуда НАБ.00 број 80/300 од 

11. маја 2009. године.  

Агенција није извршила повраћај набављених неодговорајућих АЛДИС лампи са  резервним 

деловима продавцу Црта д.о.о Београд и захтевала повраћај аванса у 2009. години, иако је 

располагала банкарском гаранцијом.  
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Привредном друштву „Media II“ д.о.о .  Београд,  Миријевски венац 37 уплаћен је аванс дана 17. 

новембра 2009. године у износу од 1.188 хиљада динара за набавку уџбеника, наставних 

материјала и учила из енглеског и ваздухопловног енглеског језика, на основу Уговора о јавној 

набавци број 76/Д/09. У поступку јавне набавке мале вредности донета је Одлука о избору 

најповољније понуде НАБ.00-48/269 дана 22. октобра 2009. године, на основу које је закључен 

наведени Уговор.  Инструмент обезбеђења датог аванса је меница и менично овлашћење број 520 

од 04.11.2009 године.  Уговорени рок испоруке је 75 календарских дана од датума ступања 

Уговора на снагу.  

У поступку ревизије није пружен валидан доказ да је уговорена роба испоручена.  

Исправка вредности датог аванса у износу од 1.188 хиљада динара извршена је 4. јануара 2010. 

године. Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је истог дана у пословним књигама 

извршила  исправку вредности  аванса  датог  привредном друштву IPS Media-II d.o.o. Београд 

Кнез Михаилова 1-3 у 2008. години у износу од 1.822 хиљаде динара које заступа исто физичко 

лице. 

Наиме, добављачу IPS Media-II d.o.o. Београд, Кнез Михаилова  уплаћен је аванс  у 2008. години на 

основу Уговора о набавци и испоруци домаће и стране стручне литературе бр. 48/62 од  21. априла 

2008. године у износу од 1.822 хиљаде динара у три транше.  Валута плаћања  прве транше  је 7.  

мај 2008. године, друге транше  23. јули 2008. године и треће транше 16. септембра 2008. године.  

Одредбама члана 4. Уговора, продавац се обавезао да ће робу испроучити сукцесивно до               

31. децембра 2008. године. Инструменте обезбеђења  датих аванса чине три  менице и менична 

овлашћења број 288 од 22. априла 2008. године, менично овлашћење број 300 од 21.јула 2008. 

године и менично овлашћење број 320 од 8. септембра 2008. године, које Агенција за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о. није поднела на наплату за неиспоручену робу. Наведени уговор 

је закључен на основу Одлуке о избору најповољнијег понуђача, донете од стране  председника 

Управног одбора дана 24.  марта 2008. године, на основу записника комисије за јавну набавку 

НАБ.00 бр. 47/35. Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности стручне литературе 

је донео председник Управног одбора дана 10. марта 2008. године. 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је извршила исправку вредности 

датих аванса у укупном износу од 3.010 хиљада динара, а да претходно  није предузела 

потребне мере за повраћај датих аванса у наведеном износу, подношењем меница на наплату 

за неиспоручену робу по уговорима које је потписало исто физичко лице у име привредног 

друштва IPS Media-II d.o.o. Београд  за набавку стручне литературе у износу од 1.822 хиљаде 

динара и привредног друштва Media II д.о.о. Београд за набавку уџбеника, наставних 

материјала и учила из енглеског и ваздухопловног енглеског језик у износу од 1.188 хиљада 

динара. 

Како је дана 14. јануара 2011. године  покренут претходни стечајни поступак над друштвом Media 

II д.о.о, Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. није пријавила потраживања од 

привредног друштва Media II д.о.о. у стечајну масу. 

На основу наведеног утврђено је:  

1. Агенција није извршила повраћај набављених неодговорајућих АЛДИС лампи са  резервним 

деловима продавцу „Црта“ д.о.о Београд и захтевала повраћај аванса у 2009. години, иако 

је располагала банкарском гаранцијом. 



Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за контролу летeња Србије и 
Црне Горе д.о.о за 2011. годину 

 

66 

 

2. Извршена је  исправка вредности датих аванса  у укупном износу од 3.010 хиљада динара, а 

да претходно нису предузете потребне мере за повраћај датих аванса у наведеном износу, 

подношењем меница на наплату за неиспоручену робу по уговорима које је потписало 

исто физичко лице у име следећих добављача: 

- добављач привредног друштва  IPS Media-II d.o.o. Београд Кнез Михаилова 1-3   за 

набавку стручнеу литературуе у укупном износу од 1.822 хиљаде динара у 2008. 

години  

- добављачMedia II д.о.о. Београд, Миријевски венац 37  у износу од 1.188 хиљада 

динара у 2009. године за набавку уџбеника, наставних материјала и учила из 

енглеског и ваздухопловног енглеског језика, над којим је покренут стечајни 

поступак, а за које није поднета пријава у стечајну масу. 

2.6.3.6. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми (рачун  029) 

Садашња вредност улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми на дан 31. децембра 

2011. године износи 5.476 хиљада динара и највећим делом се односи на ревизију и ремонт 

ваздухоплова  извршених од стране инодобављача SCAN AVIATION A/S из Данске, који су у 

власништву „Јат Airways“ ад Београд.  Поменута улагања су вршена у 2011. години. 

„Јат Airways“ је уговором од 20. октобра 2010. године пренео право бестеретног коришћења на 

ваздухопловима Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. за потребе обављања 

делатности обуке професионалних пилота.   

Укупна набавна вредност извршених улагања у туђе некретнине, постројења и опрему износи 

108.269 хиљада динара,  а исправка вредности  102.792 хиљаде динара. 

Локација Власништво у 000 динара 

Копаоник СЦГ-Министарство одбране 2.002 

Муртеница Министарство одбране 33.181 

Копаоник СЦГ-Министарство одбране 67.731 

Вршац "Јат- Airways" Београд 5.355 

Укупно: 
 

108.269 

Исправка вредности: (102.793) 

Садашња вредност: 5.476 

2.6.4.  Залихе (група рачуна 10) 

  
у 000 динара 

 
31.12.2011. 31.12.2010. 

Залихе материјала 17.429 15.424 

Залихе резервних  делова 130.290 75.502 

Залихе алата и инвентара 1.482 1.658 

Дати аванси 34.626 4.231 

Укупно: 183.827 96.815 

Исправка вредности датих аванса (1.838) (3.010) 

Стање на дан 31.12.2011. године 181.989 93.805 
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Извештајем о попису бр. 45/21  од 27.  јануара 2011. године, као ни Допуном извештаја бр. 45/31 

од 21. фебруара 2011. године није обухваћен материјал, алат и инвентар који су у књиговодственој 

евиденцији исказани у износу од 149.201 хиљада динара, већ је у истом само наведено  да према 

извештајима пописних комисија у организационим јединицама, приликом спровођења пописа 

алата и инвентара на залихама није нађено неслагање између стварног пописаног и 

књиговодственог стања. У Извештају о попису није  приказано књиговодствено a ни стварно 

стање залиха укупне књиговодствене вредности 149.201 хиљада динара, супротно члану 13. 

Правилника о начину и роковима вршења пописа, а вредност залиха није исказана ни у 

пописним листама. 

Материјал (рачун 101) 

Залихе материјала су евидентиране у износу од 17.429  хиљада динара и односе се највећим делом 

на залихе канцеларијског материјала од 14.730 хиљада динара. 

Резервни делови (рачун 102) 

Стање резервних делова на дан 31. децембра 2011. године износи 130.290 хиљада динара и 

повећано је у односу на 1. јануар 2011. године за 54.788 хиљада динара. 

Највеће повећање залиха резервних делова се односи на набавке од инодобаљача по уговорима 

закљученим са PARK AIR – UK , FREQUENTES - Aустрија, Thales Air Systems – Француска и др. 

Дати аванси (рачун 150) 

Од укупно датих аванса који  износе 34.626 хиљада динара, на авансе дате правним лицима у 

земљи односи се износ од 6.177 хиљада динара, а на авансе дате правним лицима у иностранстрву   

износ од  28.449 хиљада динара. 

Од датих аванса правним лицима у земљи, највећи износи су уплаћени привредном друштву 

„Сага“ д.о.о. 2.282 хиљаде динара, привредном друштву IPS Media-II d.o.o. Београд  износ од 1.822 

хиљаде динара и др. 

Аванс у износу од  2.281 хиљада динара је уплаћен  дана 12. децембра 2011. године привредном 

друштву „Сага“ д.о.о. Београд по Уговору о јавној набавци 86/Д/11за набавку и испоруку 

резервних делова Data Storage систем. Уговорени рок испоруке је 30 календарских дана од датума 

ступања на снагу (од 23. новембра 2011. године). Чланом 7. Уговора је предвиђено да уколико 

дође до прекорачења рока испоруке резервних делова, продавац да ће Купцу платити уговорену 

казну за сваки дан закашњења у висини 0,5% а највише до 5% укупне уговорене цене. Комисија за 

пријем резервних делова за Data Storage системе је дана 17. фебруара 2012. године извршила 

пријем резервних делова.  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. није извршила обрачун уговорене 

казне за прекорачење рока испоруке резервних делова од 54 дана (од 24. децембра 2011. 

године до 17.  фебруара 2012. године)  у износу од  5% на уговорену вредност од 2.281 хиљада 

динара.(Веза напомена 2.9.1)  

У пословним књигама Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о извршена је 

исправка вредности датих аванса добављачима у земљи у укупном износу од 1.838 хиљада динара, 

а од чега на добављача IPS Media-II d.o.o. Београд се односи износ од 1.822 хиљаде динара, што је 

описано у тачки 2.6.3.5. Напомена. 

Евидентирани аванси дати правним лицима у иностранству  у износу од 28.449 хиљада динара се 

односе на авансе дате: 
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  у 000 динара 

Jugopetrol Kotor 19 

Jugopetrol Kotor 65 

Thales 28.362 

Остали 3 

Укупно: 28.449 

Инодобављачу THALES дат је аванс по Уговору број 77/1407  од  3. октобра 2011. године за услуге 

подршке на локацији за EUROCAT-Е систем за обраду података ( ЈН 61/У/11). Одредбама члана 4. 

уговора је предвиђено плаћање авансом (70%) по потписивању уговора. Уговор је закључен на 

износ од 387.198,00 EUR.  Oстатак од 30% се плаћа на крају уговореног периода и по подношењу 

фактуре и извештаја о извршеним  услугама.    

На основу наведеног утврђено је: 

У Извештају о попису није приказано књиговодствено, a ни стварно стање залиха, супротно 

члану 13. Правилника о начину и роковима вршења пописа, а које је у књиговодстеној 

евиденцији исказано у износу од 149.201 хиљада динара (Веза Напомена 2.6.1.) 

2.6.5.  Потраживања (група рачуна 20) 

  
у 000 динара 

 

31.12.2011. 31.12.2010. 

Купци у земљи 532.019 370.940 

Купци у иностранству 2.705.460 2.575.153 

Исправка вредности потраживања од купаца (1.967.438) (1.736.319) 

Потраживања од запослених 109 277 

Остала потраживања 9.288 6.493 

Стање на дан 31.12.2011. године 1.279.438 1.216.544 

Попис потраживања од купаца у земљи и иностранству у износу од 1.279.438 хиљада динара  

је извршен тако што је у Извештају о попису преузет књиговодствени салдо са 

одговарајућих рачуна из пословних књига са стањем на дан 31. децембар 2011. године, 

уместо да се попис изврши на бази веродостојне документације,  што је супротно одредбама  

члана 12. Правилника о начину и роковима пописа и усклађивања књиговодственог стања 

са стварним стањем, што је објашњено у Напомени број 2.6.1.  

Комисија за попис потраживања именована Решењем председника Управног одбора број 

ФИН.00-45/72 од 23. новембра 2011. године није сачинила пописне листе, као ни предлог о 

инидректном отпису, односно исправци вредности потраживања која је извршена у износу 

од 333.310 хиљада динара. 

Према одредбама члана 42. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама,   

одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од купаца доноси 

Управни одбор Друштва на предлог комисије за попис потраживања и пласмана.  

Управни одбор Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је донео одлуку којом 

је извршен индиректни отпис потраживања у износу од 333.310 хиљада динара на основу 

Извештаја о процени наплативости припремљеног од стране шефа одељења за наплату а са 
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којим су се сагласили начелник финансијске службе и финансијски директор, уместо на 

предлог комисије за попис потраживања и пласмана.  

Купци у земљи (рачун 202) 

Евидентирана потраживања од купаца у земљи у износу од 532.019 хиљада динара односе се на:  

 

у 000 динара 

 
Потраживања за рутне накнаде  203.563 
Потраживања за терминалне накнаде  320.679 
Остала потраживања 4.709 
Потраживања од купаца-Вршац 117 
Потраживања од грађана у земљи Вршац 2.951 

Укупно: 532.019 

Потраживања од домаћих корисника услуга за рутне накнаде су исказана у износу од 203.563 

хиљаде динара и највећим делом се односе на потраживања од следећих авио компанија: 

MONTENEGRO AIRLINES (183.712 хиљаде динара) AVIOGENEX (15.027 хиљада динара), AIR 

PINK 1.021 хиљада динара и др.  

Потраживања од авио- компаније MONTENEGRO AIRLINES у износу од  183.712 хиљаде динара  

чине месечне фактуре издате у периоду од 2. фебруара 2004. године до 7. јула 2006 године. 

Потраживања од домаћих корисника услуга за терминалне накнаде у износу од 320.679 хиљада 

динара се највећим делом односе на потраживања од:“ Јат Airways“ 310.329 хиљада динара, 

Aviogenex (5.421 хиљада динара), AIR Pink (3.660 хиљада дианара) и др.  Потраживања од Јат 

Airways“ од  310.329 хиљада динара чине месечне фактуре издате почев од 8. марта 2010. године 

до 31 .децембра 2011. године. 

Купци у иностранству (рачун 203) 

Укупна потраживања од корисника услуга из иностранства износе 2.705.460 хиљада динара и то: 

 
у 000 динара 

Потраживања за рутне накнаде - CRCO 1.085.222 

Потраживања од купаца из иностранства за рутне накнаде 922.568 

Потраживања за терминалне накнаде 637.214 

Накнаде за услуге прелета преко Босне и Херцеговине 50.816 

Калибража у Будимпешти 4.442 

Калибража  Талес 2.364 

Школовање пилота Вршац  2.834 

Укупно: 2.705.460 

Потраживања по основу рутних накнада које обрачунава и фактурише EUROCONTROL 

Централни биро за наплату рутних накнада CRCO  износе  1.085.222 хињада динара.  

Наиме, Република Србија је од 1. јула 2007. године интегрисана у заједнички систем за 

утврђивање, наплату и убирање рутних накнада Европске организације за безбедност ваздушног 

саобраћаја (EUROCONTROL). Од тада Централни биро за наплату рутних накнада CRCO (Central 
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Route Charges Office) у складу са Одредбама о заједничком систему рутних накнада, врши обрачун 

и наплату рутних накнада.  

Потраживања за рутне накнаде од иностраних авиокомпанија исказана у износу од 922.568 хиљада 

динара се највећим делом односе на потраживања од следећих авио компанија: Маcedonian 

Airlines у износу од 95.806 хиљада динара, Аustrian Airlines Ag у износу од 90.567 хиљада динара, 

Lufhansa у износу од 76.076 хиљада динара,  Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.P.A. у износу од 

53.516 хиљада динара, Condor  Flugdienst gmbh у износу од 52.978 хиљада динара, Montenegro 

Airlines  у износу од 48.531 хиљада динара и др.  

Наведена потраживања се односе на рачуне издате у периоду од 2004. до 2007. године и нису 

усаглашена што је обелодањено у напоменама уз финансијске извештаје. Против авиокомпанија 

Маcedonian Airlines и Montenegro Airlines  су покренути судски спорови за наплату потраживања. 

За остала потраживања није започет поступак наплате принудним путем. 

Потраживања за терминалне накнаде су исказана у вредности од 637.214 хиљада динара, од чега се 

највећи део односи на: Montenegro Airlines  износ од 519.964 хиљаде динара,  Аustrian Airlines AG  

износ од 10.170 хиљада динара, Moscovia Airlines  износ од 9.436 хиљада динара и др.  

Исправка вредности потраживања (рачун 209) 

Исправка вредности потраживања: 

 
у 000 динара 

Исправка потраживања од купаца у иностранству 921.709 

За ино терминалне накнаде 571.001 

Исправка вредности потраживања од купаца у земљи 203.539 

Исправка вредности потраживања од купаца 998 

Исправка вредности потраживања -домаћи купци 3.019 

Потраживања за терминалне наканде-домаћа правна лица 267.172 

Укупно: 1.967.438 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је у 2011. години извршила индиректан 

отпис потраживања у износу од 333.310 хиљада динара у складу са Одлуком Управног одбора  

ОУ/УО број 202/5 од 24. фебруара 2012. године, којом је усвојен Извештај о процени наплативости 

потраживања ФИН.00 број 28/19 од 17.02.2012. године коју је припремио шеф одељења за 

наплату, а са којим су се сагласили начелник финансијске службе и финансијски директор.  

Од укупно извршене исправке вредности у износу од 333.310 хиљада динара, део од 160.663 

хиљаде динара се односи на обезвређење потраживања од иностраних компанија по основу услуга 

терминалних накнада, а део у износу од 172.647 хиљада се односи на обезвређење потраживања од 

домаћих компанија по основу услуга терминалних накнада.  

У Напоменама уз финансијске извештаје обелодањено је да су изводи отворених ставки као основ 

за усаглашавање потраживања прослеђени свим комитентима (597 Извода отворених ставки  

иностраним авио компанијама и 62 Извода отворених ставки  домаћим авио компанијама). Такође, 

обелодањено је да до дана израде финансијских извештаја Друштво није добило одговоре на 

послате изводе отворених ставки. 

У поступку ревизије утврђено је започет поступак усаглашавања потраживања са : 
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1.  Јавним предузећем „Jat Airways“,  али да потраживања нису усаглашена за износ од 120.831 

хиљаду динара. У својим пословним књигама, Jat Airways ад је исказао обавезе према Агенцији  за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о на рачуну 433001-41206 веће за 120.831 хиљаду динара 

у односу на исказана  потраживања Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о од Jat 

Airways –а. Наведена разлика  се односи на члан 6. Уговора о поравнању који је детаљније описан 

тачки 2.6.3.1. Напомена.  

2. EUROCONTROL – CRCO који је исказао стање мање за EUR 5.484,03 од евидентираних 

потраживање у пословним књигама Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о  у 

износу од EUR 10.370.916,86. 

На основу наведеног утврђено је: 

Попис потраживања од купаца у земљи и иностранству по стању на дан 31. децембар 2011. 

године у износу 1.279.438 хиљада динара  је извршен тако што је у Извештају о попису 

преузет књиговодствени салдо са одговарајућих рачуна из пословних књига са стањем на дан 

31. децембар 2011. године,  уместо да се попис изврши на бази веродостојне документације, 

супротно одредбама члана 12. Правилника о начину и роковима пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем, што је објашњено у Напомени број 2.6.1. 

2.6.6.  Потраживања за више плаћен порез на добитак 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је у својим пословним књигама 

евидентирала потраживања за више плаћен порез на добитак у износу од 17.539 хиљаде динара. 

Укупно обарачунат порез на добит за 2011. годину износио је 57.643 хиљаде динара, a уплаћене 

аконтације 75.182 хиљаде динара.  

2.6.7.  Готовина и готовински еквиваленти (група рачуна 24)   

  
у 000 динара 

 31.12.2011. 31.12.2010. 

Текући (пословни ) рачуни 5.901 77.692 

Благајна  200 

Девизни рачун 1.784.458 738.869 

Девизни акредитив 14.668 90.959 

Стање на дан 31. децембра 1.805.027 907.720 

Текући пословни динарски рачун отворен je код Banca Intesa АД, Београд на коме је исказано стање 

у износу од 5.901 хиљада динара дана 31. децембра 2011. године. Поред наведеног,  Друштво има 

отворен текући рачун код Комерцијалне банке Београд, на коме није било промета у 2011. години. 

Стање на девизном рачуну дана 31. децембра 2011. године износи 1.784.458 хиљада динара и 

односи се на:    

Назив банке Број рачуна Валута У валути у 000 рсд 

Banca Intesa AD Београд 00-501-0001380.8 CHF 449 39 

Banca Intesa AD Београд 00-501-0001380.8 USD 1,715 139 

Banca Intesa AD Београд 00-501-0011844.8 EUR 2.515.901 263.266 
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Banca Intesa AD Београд 00-50-0001380.8 EUR 14.520.945 1.519.485 

Crnogorska Komercijalna banka ад - Подгорица 17520407 EUR 13,014 1,362 

Crnogorska Komercijalna banka ад- Подгорица 510-14384-53 EUR 1,213 127 

Crnogorska Komercijalna banka  ад-  Подгорица 51-14385-50  EUR 389 40 

Укупно: 
   

1.784.458 

Девизни рачуни отворени су код Црногорске комерцијалне банке ад Подгорица, Црна Гора ради 

обављања делатности преставништва преко којих се врши исплата зарада запослених и осталих 

трошкова представништва (трошкови горива, електричне енергије, телефона, канцеларијског 

материјала, превоза, претплате и др.)  

Стање на рачунима који се воде код Црногорске комерцијалне банке ад Подгорица, Црна Гора  

потврђено је конфирмацијом банке, осим за рачун број 17520407 на коме је утврђено је  неслагање 

за износ од 24,76 EUR.  

Народна банка Србије је издала два решења која се односе на 2011. годину, а којим је одобрила 

држање девиза код Црногорске комерцијалне банке ад Подгорица за обављање делатности 

представништва у Подгорици:   

- прво, са роком важности до 1. октобра 2011. године; Решење број 1-2/256/2010 за држање 

девиза до износа од EUR 648.000; 

- друго, са роком важности до 1. октобра 2012. године, Решење број IV /4-2/229/2011 од 4. 

октобра 2011. године за држање девиза  до износа од EUR 698.000,00. 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о остварила је у 2011. години укупан дуговни 

промет код Banca Intesa a.d. Београд на динарском и девизном  рачуну у износу 14.004.976 хиљада 

динара од чега се на динарски промет односи 5.976.955 хиљада динара, а на девизни промет 

8.028.021 хиљада динара. Осим наведеног промета, остварен је промет на посебном рачуну за  

плаћања девизним акредитивом отвореним код Banca Intesa a.d. за набавку опреме из кредита 

EBRD у износу од 1.794.545 хиљада динара. 

2.6.8.   Порез на додату вредност  и активна временска разграничења  

  
у 000 динара 

 
31.12.2011. 31.12.2010. 

Потраживања за више плаћен ПДВ 34.485 350.757 

Унапред плаћени трошкови 105.176 13.259 

Разграничени ПДВ 43.888 7.527 

Остала активна временска разграничења 2.450  

Стање на дан 31. децембра 185.999 371.543 

 

Унапред плаћени трошкови  у износу од 105.176 хиљада динара односе се на: 

 

у 000 динара 

Остали унапред плаћене ино - трошкови  101.034 

Унапред плаћене закупнина 3.462 

Унапред плаћене премије осигурања аутомобила 680 

Укупно: 105.176 
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Остали унапред плаћени ино- трошкови у износу од 101.034 хиљаде динара односе се највећим  

делом на: 

- Накнаде (трошкови) Европске организације за безбедност ваздушног саобраћаја 

EUROCONTROL за први квартал 2012. године у износу од 87.671 хиљада динара (EUR 

837.823,00)  

- накнаду за услуге обнављања базе навигационих података по рачуну добављача JEPPESEN 

GMBH у износу од 58 хиљада динара и др. 

Унапред плаћена закупнина у износу од 3.462 хиљаде динара (део који се односи на 2012. годину) 

је евидентирана по основу Уговора о закупу шумског земљишта од 11. октобра 2007. године са ЈП 

„Србијашуме“ са п.о. Београд. Укупан годишњи износ закупнине је 6.294 хиљаде. 

2.6.9.  Ванбилансна евиденција (група рачуна 88 и 89) 

У ванбилансној активи која је на дан 31. децембра 2011.године исказана у износу од 46.531 хиљада 

динара евидентирано је следеће: 

  
у 000 динара 

 31.12.2011. 31.12.2010. 

Туђа основна средства  16.102 

 Остала активна конта ванби. евиденције  

 

(1.919.783) 

Примљени авали, гаранције и друга јемства 19.704 

 Дати авали, гаранције и друга јемства 10.725 6.468 

Стање на дан 31. децембра 46.531 1.913.315 

 

Туђа основна средства евидентирана у износу од 16.102 хиљаде динара односе се на: 

                                    

 
у  000 динара 

 
Износ 

Исправка Садашња  

вредност вредности 

Опрема ван употребе (Одлуком УО расходована) 15.824 

 

15.824 

Право коришћења на туђим основним средствима 399 399 

 Улагања у туђа основна средства 1.254 1.254 

 Улагања у Ваздухопловни музеј 22.989 22.989 

 Библиотека ЈАТ-а 278 

 

278 

Укупно: 40.744 24.642 16.102 

Износ од 15.824 хиљада динара се односи на расходовану опрему која  је стављена ван употребе. 

Примљени авали, гаранције и друга јемства евидентирани на дан 31. децембра 2011. године  

исказани су у износу од 19.704 хиљаде динара, и односе се на: 

 

Р.б Опис 
Датум 

 у 000 динара 
важења гаранције 

1. Ктитор- гаранција за повраћај аванса 31.12.2012. 11.710 

2. Јарболи/Заставе-гаранција за повраћај аванса 17.01.2012. 565 

3. Сага-гаранција за повраћај аванса 03.02.2012. 2.282 

4. Шидпројект-гаранција за повраћај аванса  09.09.2012. 2.797 
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5. Црта-гаранција  05.01.2011. 1.697 

6. Интегра-гаранција за повраћај аванса 20.01.2012. 653 

 
Укупно: 

 
19.704 

Дати авали, гаранције и друга јемства евидентирани на дан 31. децембра 2011.године износе 

10.725 хиљада динара,  а односи се на: 

- дате гаранције у износу од 1.908 хиљада динара; 

- дате ино гаранције у износу од 4.272 хиљада динара; 

- ино контрагаранције  у износу од  4.545 хиљада динара. 

Уговори са Банком Intesa о издавању гаранције, односно контрагаранције: 

Број уговора У корист/Основ Рок важења гаранције Износ у валути у 000 динара 

Уговор о издавању 

гаранције бр.700761-

004894/ММ 

Slovenian control, Slovenian Air 

Navigation Ltd/јавна набавка 

276-11/11 

02.07.2012. EUR 20.000 2.093 

Уговор о издавању  

гаранције бр.700761-

004865/SI 

Craotia Control Ltd /Уговор за 

провизију за сервисирање 

провере летова и тестирање 

навигационих система AIDS и 

IFR 

10.12.2012. EUR 20.826 2.179 

Уговор о издавању  

контрагаранције 

бр.700761-004605/ SI 

Budapest Airport Zrt/споразум о 

услузи инспекције летења 

SQM.00.бр. 89/215 од 

26.05.2011. 

Рок важности гаранције је 

30.06.2014, 

 а рок важности 

контрагаранције је 

21.07.2014. 

13.500.000 ХУФ 4.545 

НИС 

   

1.908 

  Укупно:     10.725 

2.6.10.  Основни капитал (рачуни групе 30) 

  
у 000 динара 

 31.12.2011. 31.12.2010. 

Удели друштава са ограниченом одговорношћу 355 355 

Државни капитал 1.862.848 1.862.848 

Остали основни капитал 10.617 10.617 

Стање на дан 31. децембра 1.873.820 1.873.820 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је у књиговодственој евиденцији  

евидентирала државни капитал у износу од 1.862.848 хиљада динара на коме није било промена у 

периоду од 2004. - 2011. године, а који  се односи на:  

Опис у 000 динара 

Земљиште 27.757 

Грађевински објекти 350.525 

Станови и гараже 1.212 

Опрема 1.376.272 
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Библиотека 2.036 

Основна средства у припреми 101.793 

Алат и ситан инвентар 3.253 

Укупно: 1.862.848 

2.6.11. Резерве ( група рачуна 32) 

Одлуком о издвајању средства из нераспоређеног добитка у резерве коју је дана 24. јуна 2011. 

године донела Скупштина друштва,  резерве су повећане за 160.000 хиљада динара и на дан 31. 

децембар 2011. године износе 507.044 хиљада динара. 

Чланом 10в. Уговора о оснивању Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. 

прописано је  издвајање у обавезну резерву и посебну резерву. Истим чланом је одређено: 

- да се у обавезну резерву сваке године од добити уноси најмање 5% док резерва не достигне 

најмање 10% основног капитала; 

- да се обавезне резерве могу користити за покриће губитака, 

- да се резерве преко износа од 10% основног капитала могу се користити за повећање 

основног капитала; 

- да Скупштина Друштва приликом расподеле добити може издвојити део добити и за 

посебне резерве,  али не више од 10% добити. Ове резерве се могу користити за намене 

одређене Одлуком Скупштине Друштва. 

2.6.12. Ревалоризационе резерве (група рачуна 33) 

Стање ревалоризационих резерви дана 31. децембра 2011. године исказано је у износу од 3.058.107 

хиљада динара. Током 2011. године  ревалоризационе резерве су смањене за износ од   846.286 

хиљада динара по основу расходовања и отуђења опреме и повећане су по основу обрачуна 

одложених пореских обавеза у износу од 84.629 хиљада динара. 

2.6.13. Нераспоређени добитак (група рачуна 34) 

Исказани нераспоређени добитак на дан 31. децембра 2011. године износи 3.677.758 хиљада 

динара и односи се на: 

 
у 000  динара 

Нераспоређени добитак ранијих година 2.685.349 
Повећање у 2011. години 823.106 
Нераспоређени добитак текуће године 329.303 
Резерве (160.000) 
Укупно: 3.677.758 

Скупштина Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе у 2011. години није одлучивала о 

расподели добитка који је исказан у финансијским извештајима за 2010. годину, већ само о 

издвајању дела добитка од 160.000 хиљада динара у резерве.     
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Обавеза  уплате дела од најмање 50%  добити  у буџет Републике Србије  је прописана одредбама 

члана 12.  Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину
25  и одредбама члана 12. Закона о 

буџету Републике Србије за 2012.  годину
26  у којима је наведено да су јавна предузећа,  јавне 

агенције и други облици организовања чији је оснивач Република Србија, дужни да до 30. 

новембра текуће буџетске године, део од најмање 50% добити по завршном рачуну за 2010. 

годину, односно за 2011. годину уплате у буџет Републике Србије. 

Преглед остварененог нераспоређеног добитка по годинама: 

          у 000 динара 

Година 

Нераспоређени добитак  

у Билансу стања  

Нето добитак  исказана у Билансу успеха за 

текућу годину 

Износ 
92%                        

Србија 
50% Износ 

92%                        

Србија 

50% - за 

уплату 
Резерве 

2010. 2.685.349 2.470.521 1.235.261 530.120 487.710 243.855 160 

2011. 3.677.758 3.383.537 1.691.769 329.303 302.959 151.479 

 Укупно: 
   

859.423 790.669 395.335 160 

 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. није уплатила у буџет Републике Србије 

најмање 50% добити исказане у финансијским извештајима за 2010. годину која припада 

Републици Србији, сразмерно учешћу у капиталу од 92%, што износи 1.235.261 хиљада  динара до 

30. новембра 2011. године,  супротно  члану 12. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину.          

У финансијским извештајима за 2011. годину Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о. је исказала добитак у износу од 329.303 хиљаде динара. Од наведеног износа, 92% припада 

Републици Србији, што износи 302.959 хиљада динара. Према одредбама члана 12. Закона о 

буџету за 2012 годину, Агенција има обавезу да до 30. новембра 2012. године уплати у Буџет 

Републике Србије припадајући износ од најмање 151.479 хиљада динара.    

На основу чињеница из образложеног приговора, навoда изнесених на састанку расправе, као и 

дописа број 011-00-00479/2012-01 од 7. новембра 2012. године Министарства финансија и 

привреде Републике Србије, у коме је поред осталог наведено да имајући у виду међународне 

ратификоване уговоре, мултилатералне споразуме, односе Републике Србије са међународним 

организацијама, као и то да Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA  д.о.о  Београд није 

јавно предузеће, ни агенција основана од стране Републике Србије у смислу одредаба Закона о 

јавним агенцијама, јер није основана за обављање развојних, стручних или регулаторних послова, 

него ради пружања услуге контроле летења, као и других услуга у ваздушној пловидби у 

ваздушним просторима Републике Србије и Црне Горе и да је Република Србија један од два 

оснивача, изражено је мишљење да се на Контролу летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о 

Београд није могла и не може применити одредба члана 12. Закона о буџету („Сл.гласник РС“ 

101/10 и 78/11), па је у извештају измењен одговарајући део текста Напомена изостављен 

Препоруке у вези обавезе уплате дела добити у буџет Републике Србије.  

 

 

                                                 
25 "Сл. гласник РС", бр. 101/2010 
26 "Сл. гласник РС", бр. 101/2011 
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2.6.14. Дугорочна резервисања (група рачуна 40)     

Дугорочна резервисања су на дан 31. децембра 2011. године исказана у износу од 665.307 хиљада 

динара и у целини се односе на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених: 

  
у 000 динара 

 

31.12.2011. 31.12.2010. 

Резевисања за отпреминине за одлазак у пензију 461.816 483.867 

Резервисања за јубиларне награде 203.491 127.710 

Стање на дан 31. децембра 665.307 611.577 

 

Обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде извршен је од стране Овлашћеног 

актуара (овлашћење за обављање актуарских послова, Г. бр.7885 од 31. марта 2010. године,  издато 

у складу са Одлуком о условима за стицање звања овлашћеног актуара
27

).      

У обрачуну резервисања за отпремнине и јубиларне награде, коришћен је износ просечне месечне 

(бруто) зараде по запосленом за новембар 2010. године у износу од 116.519 динара, просечна 

месечне зараде по запосленом у Републици Србији у новембру 2010. године у износу од 47.877 и 

дисконтна стопа од 11%. 

У 2011. години извршена су резервисања за отпремнине у износу од 49.571 хиљада динара и за 

јубиларне награде у износу од 93.815 хиљада динара. 

Укупно смањење резервисања у износу од 89.655 хиљада динара односи се на: 

- укидање претходно извршених резервисања за отпремнине у износу од 71.621 хиљаду 

динара. 

- укидање извршених резервисања за јубиларне награде у износу од 18.034 хиљаде динара. 

Укидање резервисања за пензије је извршено за бруто износ исплаћених отпремнина, уместо да се 

изврши укидање само за износ раније извршених резервисања за сваког појединачног радника.  

2.6.15. Дугорочни кредити (група рачуна 41) 

  
у 000 динара 

 

31.12.2011. 31.12.2010. 

Дугорочни кредити 5.161.896 3.710.426 

      Дугорочни  кредити Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о  исказани су у укупном 

износу од 5.161.896 хиљада динара (EUR 49.329.618,54), и то по основу уговора/ споразума 

закључених са: 

 Европском инвестиционом банком (EIB) износ од 2.799.288 хиљада динара (EUR 

26.751.377,71) 

 Европском банком за обнову и развој (EBRD) износ од 2.362.608 хиљада динара (EUR 

22.578.240,83) 

                                                 
27

 „Сл.гласник РС“,бр.104/2006 
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2.6.15.1. Споразум о зајму закључен са Европском инвестиционом банком (EIB)  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је закључила Финансијски уговор са 

Европском инвестиционом банком (EIB) FI бр.23.040 (CS) Serapis Br.2001-0473 дана 10.  јуна 2005. 

године, на износ кредита од EUR 34.000.000 ради будуће модернизације и усавршавања система 

управљања контролом летења. 

У циљу обезбеђења враћања наведеног кредита, донет је Закон о давању контрагаранције 

Републике Србије Србији и Црној Гори по зајму Европске инвестиционе банке (Пројекат 

свеобухватне рехабилитације инфраструктуре контроле летења - Србија и Црна Гора),
28

  а по којем 

Република Србија преузима обавезу да као контрагарант измири обавезе Србије и Црне Горе, као 

гаранта, у делу који се односи на Републику Србију, у износу од 31.280.000 EUR, при чему ће 

средства за отплату наведеног зајма обезбедити Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о као зајмопримац према плану отплате за сва повучена средства, у износу који укључује 

доспелу главницу, обрачунату камату на повучена средства, трошкове за неповучена средства и 

остале трошкове. 

Наведени уговор је закључен на период од осам година, уз грејс период од две године, с тим да 

период повлачења средстава траје од 2007. године до 2012. године.  

Уговорене су две врсте каматних стопа, фиксна стопа (годишња каматна стопа коју одреди Банка) 

и флуктуирајућа стопа (годишња каматна стопа коју Банка одреди за сваки референтни период 

флуктуирајуће стопе, а то су периоди између 15. марта, 15. јуна, 15. септембра и 15. децембра.) 

Врсту каматне стопе опредељује зајмопримац (Агенција) приликом подношења захтева за исплату 

сваке транше. 

У поступку ревизије је утврђено да је по захтевима Агенције за контролу летења Србије и Црне 

Горе д.о.о поднетим Европској инвестиционој банци у периоду од јануара 2007. године до 

септембра 2011. године каматна стопа за отплату повучених средстава била променљива и 

износила од  4,217% до  2,993%. Наведеним документима истовремено је достављено обавештење 

о исплаћеним ратама кредита, као и ануитетни план за период од 2007. године до 2020. године.  

Европска инвестициона банка је дописом - конфирмацијом бр. 12458 потврдила стање дуга 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о по овом кредиту на дан 30. новембра 2011. 

године у износу од EUR 27.479.337,76.  

У децембру 2011. године Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је извршила  

уплату доспелог ануитета у износу од EUR 443.748,76  Европској инвестиционој  банци, који је  у 

целини евидентиран у пословним књигама као расход камате.  

Структура наведеног ануитета је следећа: 

 
EUR у  000 динара 

Камата 91.007,47 9.377 

Главни дуг 352.741,29 36.344 

Ануитет: 443.748,76 45.721 

                                                 
28 „Сл. гласнику РС“, бр.115/2005 
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Отплатa главног дуга у износу од EUR 352.741,29, што у динарској противвредности износи 

36.344 хиљаде динара је погрешно евидентирана на рачуну расхода камата, уместо на рачуну 

обавеза по наведеном кредиту.   

На тај начин, расходи камата су исказани у износу већем за 36.344 хиљаде динара, обавезе по 

наведном дугорочном кредиту у већем износу за 36.911 хиљада динара и негативне курсне разлике 

у већем износу за 567 хиљада динара.  

У циљу откљањања откривене неправилности извршена је исправка књижења у 2012. години. 

На основу наведеног утврђено је: 

По основу отплате анутитета дугорочног кредита од Европске инвестиционе банке расходи 

камата су исказани у износу већем за 36.344 хиљаде динара, обавезе у већем износу за 36.911 

хиљада динара и негативне курсне разлике у већем износу за 567 хиљада динара.  

2.6.15.2. Споразум о зајму закључен са Европском банком за обнову и развој (EBRD) 

Укупно стање дуга по Споразуму о кредиту закљученим са Европском банком за обнову и развој 

(EBRD) на дан 31. децембра 2011. године износи 27.595.627,68 EUR, од чега је износ од EUR 

22.578.240,83 (2.362.608 хиљада динара) исказан као дугорочна обавеза у финансијским 

извештајима, а остатак од EUR 5.017.386,85 (525.024 хиљаде динара) као део дугорочних кредита 

који доспева до једне године.  

По наведеном дугорочном кредиту до краја 2011. године повучена су следећа средства: 

Датум Начин плаћања EUR 

27.01.11. акредитив 1.029.006,10 

24.12.10 директна плаћања инодобављачу 658.599,00 

24.12.10.  директна плаћања инодобављачу 40.000,00 

15.02.11. акредитив 329.885,00 

07.03.11. акредитив 14.400,00 

21.03.11. акредитив 96.000,00 

19.05.11. акредитив 7.873.778,90 

28.06.11. акредитив 844.972,90 

28.06.11. акредитив 8.009.260,80 

08.07.11. уплата на девизни  рачун  500.536,35 

 
Укупно: 19.396.439,05 

Укупно отплаћен износ у 2011. години је EUR 3.572.474,44.  

Споразумом о зајму између Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о и Европске 

банке за обнову и развој (EBRD) број 29147 од 9. фебруара 2005. године, одобрен је зајам  

Агенцији  за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о у износу од EUR 33.500.000 ради будуће 

модернизације и унапређења система за управљање ваздушним саобраћајем Србије и Црне Горе 

(FAMUS пројекат).  

Одредбама Закона о давању контрагаранције Републике Србије Србији и Црној Гори по зајму 

Европске банке за обнову и развој
29

, Република Србија је преузела обавезу да као контрагарант 

                                                 
29 „Сл.лист СЦГ- Међународни уговори “, број 2/2005 
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измири обавезе Србије и Црне Горе, као гаранта, по Споразуму о Зајму између Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о., као зајмопримца и  EBRD, као зајмодавца, у висини од 

EUR 30.820.000 закљученом 9. фебруара 2005. године.  

Пројектни уговор 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе  је у мају 2007. године објавила јавни позив за 

подношење понуда за набавку и инсталацију система за управљање ваздушним саобраћајем, 

пратеће опреме и услуга, који ће се спровести у  двостепеној тендерској процедури. Од примљене 

четири понуде, две су у првој фази поступка одбијене као неодговарајуће. Од преостала два 

понуђача у другој фази поступка  набавке за предметни уговор, један понуђач је одлучио да 

повуче своју понуду, тако да је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о., после  

прибављеног позитивног мишљења EBRD и позитивног мишљења екстерног консултанта Deutsche 

Flugsicherung (DFS)  у вези са наставком набавке, у октобру 2008. године одлучила да поступак 

набавке настави применом EBRD  правила и услова за тендерски поступак са једним понуђачем 

(single tendering process), и то са фирмом Thales Air Systems, Француска, на шта  је EBRD дала 

одобрење  27. новембра 2008. године.  

После спроведеног преговарачког  поступка понуђена цена је уговорена у коначном износу од 

EUR 30.200.000, на који је EBRD дала сагласност 5. марта 2009.године. Агенција за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о. је дана 9. марта 2009. године закључила Уговор за набавку и 

инсталацију опреме ради будуће модернизације и унапређења система за управљање ваздушним 

саобраћајем Србије и Црне Горе са инодобављачем  Thales Air Systems број FAM.00 бр. 77/120. 

Сагласност на закључени Уговор дали су министар финансија Републике Србије дана 30. марта 

2009. године и министар финансија Црне Горе дана 7. априла 2009. године као овлашћени 

представници држава оснивача Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о, које су  

контрагаранти по Споразуму о зајму. 

У стандардним условима пословања EBRD наведено је да се Пројектни уговор може мењати 

писменим инструментом потписаним од стране Овлашћеног представника Пројектног ентитета и 

прописно овлашћеног званичника Банке.  

У прилогу 2. Уговора наведено је да ће цене остати непромењене током трајања уговора.  

Након закљученог Уговора, извршене су измене у складу са уговореном процедуром дана 6. 

децембра 2010. године  документима под називом „ Налог за измену поруџбине “ (Change order), и 

то : 

- Налог за измену поруџбине ( Change order бр. 2)  заведен  под бројем FAM.00-77/2422 којим је 

уговорена набавка четири додатне лиценце у вредности од EUR 40.000 

- Налог за измену поруџбине ( Change order бр. 3) заведеног под бројем FAM.00-77/2423 којим је 

извршена измена врсте опреме у оквиру телекомуникационе мреже, а која нема утицаја на 

промену вредности уговора. 

- Налог за измену поруџбине ( Change order бр. 4)  заведен под бројем FAM.00-77/2424 којом је 

извршена промена врсте и количине CWP конзола у вредности од EUR 658.599. 

У налозима за измену поруџбине број 2 и број 4 је наведено да се врши измена количине и цена 
система за обраду податка DPS (Data Processing System) и да ће ставке обухваћене овим налозима 
бити плаћене директно са кредитног рачуна ЕBRD на основу фактура и потврда о 
квантитативном пријему које је издала и потписала Агенција за контролу летења Србије и Црне 
Горе д.о.о. 
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После извршених измена основног Уговора, укупна уговорена вредност са инодобављачем Thales 

Air Systems. износи EUR 30.898.599 (30.200.000+40.000+658.599). 

Предлог за измену (CP- X- 004) 

Узимајући у обзир мишљења екстерног консултанта Deutsche Flugsicherung (DFS) од 24. новембра 

2010. године EBRD се сагласила са Налозима за измену поруџбине број 2 - 4  (Change orders No. 2-

4). Екстерни консултатнт Deutsche Flugsicherung (DFS) се дописом број АS – C/2009-155 од 24. 

новембра 2010. године сагласио са предлозима за измену (Change Proposals) CP- X- 002, CP- X- 004 

достављеним од стране инодобављача Thales Air Systems, Француска и са документима Агенције 

за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о од 19.  новембра 2010. године: Захтев за куповину 

четири додатне лиценце FAM.00-77/2271, Додатни модули DPS - конзола и дизајн конзола број 

FAM.00-77/2273.    

Инодобављач Thales Air System S.A.Француска је у документу Предлог за измену CP-X – 004 

навео  „Процењено повећање или смањење на уговорену цену у укупном износу од EUR 658.599 

које се односи на: 

- директан материјал       EUR 107.898  

- директан рад                    EUR 146.608 

- подизвођаче       EUR   49.504 

- рад техничког особља централе (Head office)     EUR 354.589 

Рад техничког особља централе (Head office)  у износу од  EUR 354.589 се односи на услуге: 

 
Број дана Цена по дану у ЕUR EUR 

Рад инжењера (process engineer)  4 1.811 7.244 

Инжењер пројекта (project engineer) 35 1.904 66.640 

Инжењер пројекта(project engineer) 57 1.811 103.227 

Набавка  12 1.811 21.732 

Рад (draftsperson) 86 1.811 155.746 

Подношење захтева банци EBRD за повлачење транше зајма: 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  је упутила захтев за плаћање банци EBRD 

FAM.00-77/ 2493 дана 17. децембра 2010. године, у коме су дате инструкције за плаћање директно 

инодобаљачу Thales Air System S.A.Француска на рачун код BNP Paribas у укупном износу од  

EUR 698.599 за Computer Based Training (CBT) Licences у износу од EUR 40.000 и конзола (CWP 

Consoles) у износу од EUR 658.599, по следећим фактурама наведеног инодобављача : 

 Фактура  број 48299ТМ10 за набавку додатних Computer Based Training (CBT) лиценци у 

износу од EUR 40.000 од 15. децембра 2010. године  

 Фактура број 48300ТМ10 са следећим описом предмета фактурисања:“ измена врсте и 

количине CWP конзола“  на износ од EUR 658.599 од 15. децембра 2010. године.  

У наведеном захтеву упућеном EBRD за директно плаћање од 17. децембра 2011. године, наведено 

је да Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. није претходно затражила исплату 

средстава по истом основу, као и да нису добијена средства у ове сврхе из неког другог кредита. 

Уз захтев за повлачење средстава од EBRD, Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о. је приложила следећа документа:     



Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за контролу летeња Србије и 
Црне Горе д.о.о за 2011. годину 

 

82 

 

Документа: Износ Oпис 

Налог за измену  број 2 заведен под бројем  FAM.00-77/2422 од 6. децембра 2010. год. 
EUR 40.000 лиценце Фактура број 48299ТМ10 од 15. децембра 2010. године 

Потврда о квантитативном пријему FAM.00. број 77/2487  од 16. децембра 2010. год. 

Налог за измену  број 4. заведен под бројем FAM.00-77/2424  од 6. децембра 2010. год 

EUR 658.599 конзоле Фактура број 48300ТМ10 од 15. децембра 2010. године 

Потврда о квантитативном пријему  FAM 00.-77/2486 од 16. децембра 2010. године 

Уз фактуру број 48299 тм10 од 15. децембра 2010. године на  износ од EUR 40.000  као доказ о 

извршеном квантитативном пријему приложена је Потврда о квантитативном пријему од (Quantity 

Acceptance Certificate) FAM.00. број 77/2487 од 16. децембра 2010. године у којој  је наведено да је 

извршен квантитативни пријем четири додатне  Computer Based Training (CBT) лиценце у складу 

са Уговором FAM.00 бр. 77/120 од 9. марта 2009. године и Налогом за измену поруџбине бр. 2  

(Change order No. 2) од 6. децембра 2010. године, али без навођења вредности извршене набавке. 

Уз фактуру број 48300тм10 од 15. децембра 2010. године на износ од 658.599 EUR као доказ о 

извршеном кавнтитативном пријему приложена је Потврда о квантитативном пријему (Quantity 

Acceptance Certificate) FAM.00. 77/2486 од 16. децембра 2010. године у којој је наведено да су 

примљене уговорене  компоненте,  по уговору и Налогом за измену (Change order) број 4 до 06. 

децембра 2010. године и прихваћеним променама наведеним у документу CP –X – 004 oд 03. 

новембра 2010. године,  али без навођења, врсте, количине и вредности извршене набавке.  

Наведене потврде  о квантитативном пријему  потписане су од представника Агенције за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о.  

Пријем опреме по извршеним Изменама Уговора: 

Председник Управног одбора је Решењем број FAM.00-77/1786 дана 24. септембра 2010. године 

формирао две стручне Комисије за квантитативни пријем DPS EUROCAT-E система за управљање 

ваздушним саобраћајем, једну за пријем наведеног система на локацији ОКЛ Београд и другу за 

пријем на локацији Подгорица. Задатак комисије је био да одмах по приспећу DPS EUROCAT-E 

система за управљање ваздушним саобраћајем, приступи квантитативном пријему који ће се 

обавити упоређивањем података из уговора, фактуре и отпремнице са стварним количинама 

пристигле опреме.  

Наведене Комисије су сачиниле Записнике о квантитативним пријему дела уговорене испоруке 

означене као  DPS - EUROCAT-E систем за управљање ваздушним саобраћајем  FAM.00 бр.1464 

од 17. децембра 2010, FAM.0077/2501 од 20. децембра 2010. године и FAM.77/649 од 22. марта  

2011. године.  

Међутим, у наведеним записницима комисије нису навеле бројеве фактура и отпремница по 

којима је извршен квантитативни пријем опреме, као ни количину и вредност примљене опреме 

тако да није било могуће утврдити по којим фактурама и отпремницама је извршен квантитативни 

пријем опреме,  односно, није било могуће утврдити стварно примљене количине, што је била 

обавеза комисија утврђена Решењем о њиховом формирању број FAM.00-77/1786 дана 24. 

септембра 2010. године.  

У записницима комисије су навеле да су све конзоле испоручене у складу са уговором број 77/120 

и документом Додатни модули и конзоле број FAM. број 77/2273 од 19. новембра 2010. године, 

али нису приложиле спецификацију примљене опреме са називом, количином и ценом. 
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Задатак комисије је био да одмах по приспећу DPS EUROCAT-E система за управљање 

ваздушним саобраћајем изврши кванитативни пријем, међутим комисије су извршиле 

квантитативни пријем тек након инсталације опреме  на локацији супротно поменутом Решењу 

о њиховом формирању. 

Наведени записници не представљају доказ о  извршеном  квантитативном  пријему опреме 

наведене у Изменама уговора број 2 и 4  (Change order No.2, No.4) јер  не садрже податке о 

броју фактуре и опремнице по којима је извршен пријем опреме, као ни количину и вредност 

опреме, па се из истих не може утврдити стварна количина примљене опреме.  

У записинику FAM.77/649 од  22.  марта 2011. године о квантитативном пријему  DPS EUROCAT-

E ситема, на локацији ОКЛ Београд комисија се позвала на Записник од  20. децембра 2010. године 

на основу кога су тражена појашњења од фирме Thales Air Systems и констатовала да се подаци на 

отпремници испоручене робе поклапају са техничком спецификацијом из Уговора 77/120 од 9. 

марта 2009. године и појашњењима у  докумeнтима са техничким описом SOD-542 и  SMF-SMA-

003 потписаном од фирме Thales Air Systems, без навођења по којим фактурама и отпремницама је 

извршена испорука. 

Осим наведеног, у вези набавке четири додатне лиценце по факутри број 48299ТМ10 од 15. 

децембра 2010. године од EUR 40.000 дата је писмено образложење у коме је наведено да је 

предметно царињење 4 додатне лиценце извршено 15. децембра 2010. године по јединственој 

царинској исправи (JCI) број 58487.  Увидом у документацију утврђено је да је софтвер оцарињен 

по фактури број 30346 од 3. децембра  2010. године која гласи на износ од EUR 15.609.794  а иста 

је укључена у уговорену вредност опреме DPS (Data Processing System) од EUR 19.895.250 који је  

плаћен авансом (20%), а остатак акредитивом број L/C broj 70071-002203/SG.   

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. није пружила доказ о царињењу 

четири додатне лиценце које су плаћене дирекно инодобављачу из додатно повучених 

средстава од EBRD по Измени Уговора број 2 (Change order No.2). 

У  вези са набавком додатних модула за конзоле по фактури број 48300ТМ10 од 15. децембра 

2010. године, а на основу које је извршено додатно повлачење кредита у износу  од EUR 658.599,  

у поступку ревизије достављене су две јединствене царинске исправе које у збиру износе EUR 

615.126 као доказ да је роба оцарињена и то: ЈЦИ број 37810 од дана 16. јуна 2010. године  

вредност оцарињене робе износи EUR 502.944  и ЈЦИ број 63571 од дана 27. октобра 2010. године 

према којој вредност оцарињене робе износи  EUR 112.182. Међутим, по наведеним јединственим 

царинским исправама оцарињене су фактуре које су укључене у уговорени износ од EUR 

19.895.250 који је 20% плаћен авансно, а остатак акредитивом у складу са уговором, а не 

директном уплатом инодобаљачу на рачун BNP Paribas Paris. 

Преглед фактура које су наведене у јединственим царинским исправама од 15. јуна 2010. године и 

27. октобра 2010. године: 

фактуре 
 

број датум                                                                                               EUR 

30189 09.06.2010. 46.376 

30188/4 09.06.2010. 12.698 

30188/3 09.06.2010. 114.138 

30188/2 09.06.2010. 114.138 

30188/1 09.06.2010. 101.456 

30188 09.06.2010. 114.138 

30271 17.09.2010. 68.266 
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30271 bis 08.09.2010. 43.916 

Укупно:   615.126 

Наведене фактуре у укупном износу од EUR 615.126 су укључене у износ од EUR 19.895.250 који 

је плаћен акредитивом у складу са Уговором. 

Уговорени износ од EUR 19.895.250 је плаћен по следећој динамици. 

Опис Начин плаћања Датум Износ 
фактура 

датум број 

20% унапред аванс 16.04.2009. 3.979.050 

 

  

Сертификат о фабричком пријему 20%   L/C broj 70071-002203/SG  30.09.2010. 3.979.050 30.08.2010. 48211тм10 

Пријем опреме на локацији 30%  L/C broj 70071-002203/SG  19.05.2011. 5.968.575 22.04.2011. 48081тм11 

Сертификат о усп. тесту инт. на локацији 30%  L/C broj 70071-002203/SG  07.06.2011. 5.968.575 24.05.2011. 48098тм11 

Укупно:     19.895.250 

 

  

Увидом у достављене Јединствене царинске декларације број 37810 од 16. јуна 2010. године и  

број 63571 од  27. октобра 2010. године утврђено је да је роба оцарињена пре Измене поруџбине 

број 4 која је извршена 6. децембра  2010. године.  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. није пружила доказ о царињењу 

опреме која је плаћена из додатно повучених средстава од EBRD по Измени поруџбине број 4 

(Change order No. 4) директно инодобављачу Thales Air System S.A.Француска. 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. уз  захтев за повлачење средстава од 

ЕBRD у износу од EUR 698.599 приложила фактуре инодобављача Thales Air System S.A. 

Француска и потврде о квантитативном пријему опреме за које не постоје докази  да је 

извршен увоз односно пријем истих. 

Јединствене царинске исправе стављене на увид се не односе на опрему за коју су повучена 

додатна средства од EBRD у износу од EUR 698.599, већ на уговорену опрему плаћену из 

аванса и акредитива.  Део јединствених царинских исправа се односи на царињење опреме у 

износу од EUR 615.126  која потиче из периода пре Измене поруџбине, што значи да је истима 

оцарињена опрема која се не односи на увоз конзола по предметној измени поруџбине. 

Записници о квантитативном пријему система за обраду података које су сачиниле Комисије 

формиране по решењу председника Управног одбора не садрже податке о броју фактуре и 

отпремнице по којима је извршен пријем опреме, као ни спецификацију опреме, па се из 

истих не може утврдити стварна количина примљене опреме.  

Реализација измене уговора 

Инодобављач Thales Air System S.A.Француска је издао фактуру број 55071ТМ11 од 27. априла 

2011. године на износ од EUR 642.299 у којој наводи да се иста односи на Измену поруџбине број 

2 (Change order No. 2) и Измену поруџбине број 4 (Change order No. 4) а која је у пословним 

књигама евидентирана као услуга инсталације. 

С обзиром да у прилогу наведене фактуре нису приложени докази да је услуга извршена, нити је у 

фактури наведена врста и износ конкретне услуге, Државна ревизорска институција је упутила 

писмени захтев Агенцији  за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о дана 18. јула 2012. 

године за достављање: 
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1. Доказа о извршеним услугама по фактури инодобављача Тhales Air System, Француска број 

55071ТМ11 од 27. априла 2011. године на износ од EUR 642.299, која је по налогу за 

књижење број 10/0091 од 10. маја 2011. године евидентирана као услуга инсталације. 

2. Доказа о царињењу компоненти по предлогу менаџера пројекта број FAM.00 бр. 77/2273 

од 19. новембра 2010. године у вези са изменом поруџбине број 4 (Change Order No.4) 

потписаном од стране инодобављача Тhales Air System, Француска и Агенције за контролу 

летења Србије и Црне Горе. 

3. Доказ на основу чега је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе издала потврду о 

квантитативном пријему (Quantity acceptance certificate) од 16. децембра 2010. године која 

се односи на испоруку  додатних и редизајнираних конзола а у вези са изменом поруџбине 

број 4 (Change Order No.4) од 6. децембра 2010. године. 

Уз писмени одговор број FIN.01- 77/488 од 23. јула 2012. године Агенција за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о. није доставила нове доказе Државној ревизорској институцији, већ је 

приложила документацију која је била предмет разматрања у поступку ревизије и то: 

- Као доказ о извршеним услугама по фактури инодобављача Тhales Air System, Француска 

број 55071ТМ11 од 27. априла 2011. године на износ од EUR 642.299, достављена је 

Потврда о  квантитативном пријему (Quantity acceptance certificate) FAM.00 бр. 77/2486 од 

17. децембра 2010. године. 

- Као доказ о царињењу компоненти по предлогу менаџера пројекта и Измени поруџбине бр. 

4 достављене су поново јединствене царинске исправе које се односе на период пре измене 

Уговора. 

- Kао доказ о извршеном квантитативном пријему компоненти – редизајнираних конзола у 

вези са изменом поруџбине (Change Order No.4) достављена су три записника о 

квантитативном пријему. 

У пословним књигама је евидентирана обавеза према инодобављачу Thales Air System 

S.A.Француска у износу од EUR 642.299 по фактури од 27. априла 2011. године за услуге 

инсталације,  у чијем опису се наводе измене уговора по којима је извршено додатно 

повлачење средстава од ЕBRD,  уз коју није приложен доказ о извршеним услугама, а који 

није достављен  ни по писмненом захтеву Државане ревизорске институције од 18. јула 2012. 

године.  Плаћање наведене фактуре је извршено из додатно повучених средстава на напред 

наведени начин у износу од EUR 698.599. 

На основу наведеног утврђено је : 

 1.  За повлачење дела средства по кредиту Европске банке за обнову и развој (ЕBRD) у износу 

од EUR 698.599 Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је тој  банци дана 

17. децембра 2010. године поднела  захтев за додатно повлачење средства у наведеном 

износу уз које су приложене фактуре инодобављача Thales Air System S.A.Француска и 

потврде о квантитативном пријему опреме за које не постоје докази да је извршен увоз 

односно пријем истих у складу са поднетим захтевом за повлачење средстава, јер 

јединстене царинске исправе стављене на увид се не односе на опрему за коју су повучена 

додатна средства од EBRD, већ на раније уговорену опрему плаћену из аванса и 

акредитива.  
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2. Записници о квантитативном пријему система за обраду података које су сачиниле 

Комисије формиране по решењу председника Управног одбора не садрже податке о броју 

фактуре и опремнице по којима је извршен пријем  опреме, као ни спецификацију опреме, 

па се из истих не може утврдити стварна количина примљене опреме.  

3. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  је у пословним књигама исказала  

обавезу према инодобављачу Thales Air System S.A.Француска у износу од EUR 642.299 по 

фактури од 27. априла 2011. године за услуге инсталације,  у чијем опису се наводе измене 

уговора по којима је извршено додатно повлачење средстава од ЕBRD, уз коју није 

приложен доказ о  извршеним услугама, а који није достављен  ни по писменом захтеву 

Државане ревизорске институције, а плаћање наведене фактуре је извршено из дела 

средстава кредита  повучених на напред наведени начин. 

2.6.16. Краткорочне финансијске обавезе (рачун 42, осим 427) 

  
у 000 динара 

 31.12.2011. 31.12.2010. 

Део дугорочних кредита који доспева до једне године 601.197 466.929 

Остале краткорочне финансијске обавезе 25.247 25.247 

Стање на дан 31. децембра 626.444 492.176 

Део дугорочних кредита који доспева до једне године (рачун 424) 

Део дугорочних кредита који доспева до једне године у износу од 601.197 хиљада динара се 

односи на:  

- део кредита примљен од EBRD у износу од 525.024 хиљаде динара ( EUR 5.017.386,85). 

- део кредита примљен од EIB у износу од 76.174 хиљаде динара (EUR 727.952,05 ) који 

доспева у 2012. години. 

Остале краткорочне финансијске обавезе (рачун 429) 

Остале краткорочне финансијске обавезе у износу од  25.247 хиљада динара се односе на обавезе 

према Директорату цивилног ваздухопловства које потичу из 2008. године а у вези Протокола о 

узајмним потраживањима за 2007. годину између Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе 

и Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.  

2.6.17. Обавезе из пословања (група рачуна 43 и 44)   

  
у 000 динара 

 31.12.2011. 31.12.2010. 

Примљени аванси, депозити 56.256 44.271 

Добављачи у земљи 360.580 164.948 

Добављачи у иностранству 152.252 1.755.004 

Стање на дан 31. децембра 569.088 1.964.223 
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Примљени аванси и депозити (рачун 430) 

Примљени аванси и депозити су евидентирани у износу од 56.256 хиљаде динара и највећим 

делом се односе се на примљене  авансе за обуку у  Вршцу  у износу од 20.755 хиљада динара, 

примљене авансе од  – ино комитената у износу од 18.533 хиљаде динара и др. 

Обавезе према добављачима у земљи (рачун 433) 

Обавезе према добављачима у земљи су евидентиране у износу од 360.580 хиљада динара и 

највећим делом се односе на обавезе према: Министарству одбране – Дирекција за урбанистички 

консалтинг у износу од 253.305 хиљада динара, Директорату цивилног ваздухопловства у износу 

од 51.662 хиљаде динара и др. 

Евидентирани износ од 253.305 хиљаде се односи на обавезе по основу трошкова закупа војних 

непокретности за период од 1. јула  до 31. децембра 2011. године по рачуну издатог од стране ВГЦ 

Београд.  

Обавезе према Директорату цивилног ваздухопловства у износу од 51.662 хиљада динара су 

настале по основу учешћа у расподели прихода од терминалних накнада  и то: 

- обавезе од 2008 – 2010. године у износу од 23.064 хиљаде динара; 

- обавезе за 2011. годину у износу од 28.593 хиљаде динара и др. 

Одлуком о дефинисању међусобних обавеза Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о. и Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије по основу учешћа у расподели 

прихода од терминалних накнада
30

 утврђена је висина потраживања Директората од Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о у износу од 10% од износа фактурисаних терминалних 

накнада за летове на аеродромима: Београд, Краљево, Ниш, Вршац, Батајница и Поникве, а на име 

извршених регулаторних и надзорних послова Директората. 

Одлуком је такође, одређено да ће Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. вршити 

плаћање терминалних накнада Директорату од наплаћених терминалних накнада, а у складу са 

кварталним извештајима о наплати терминалних накнада.  

Обавезе према добављачима у иностранству (рачун 434) 

Стање обавеза према добављачима у иностранству је исказано у износу од 152.252 хиљаде динара 

и највећим делом односе се на следеће инодобављаче: Европске организације за безбедност 

ваздушног саобраћаја -  Eurocontrol у износу од 87.674 хиљаде динара, Frequentis, Austria у износу 

од 41.314 хиљада динара, Park Air Systems Ltd, UK у износу од 14.669 хиљада динара, Аerodata 

Germany у износу од 2.246 хиљада динара и др. 

Обавезе према инодобављачу Европска организација за безбедност ваздушног саобраћаја -  

Eurocontrol евидентиране у износу од  87.674 хиљада динара (ЕUR 837.855,94) се односе на 

обавезе за први квартал 2012. године по рачуну који доспева за плаћање 20. јануара 2012. године.  

 

                                                 
30 „Сл.гласникРС“ бр.32/2011 
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2.6.18. Остале краткорочне обавезе (група рачуна 45 и 46)   

  
у 000 динара 

 31.12.2011. 31.12.2010. 

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада 421.916 291.420 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада 62.428 44.207 

Обававезе за доприносе  на терет запосленог 46.373 40.370 

Обавезе за доприносе на терет послодавца 47.749 41.559 

Обавезе за накнаде које се рефундурију 3.620 3.421 

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 42.787 

 Обавезе према запосленима 4.426 2.217 

Обавезе према члановима Управног одбора 2.905 1.709 

Обавезе према физичим лицима за накнаде  по уговорима 5.580 3.116 

Остале обавезе 17.556 11.241 

Стање на дан 31. децембра 655.340 439.260 

 

Обавезе за нето зараде и накнаде (група рачуна 45) 

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада у износу од 421.916 хиљада динара чине укалкулисане 

обавезе за зараде и накнаде зарада које се односе на 2011. годину, а које су исплаћене у 2012. 

години.  

Обавезе за камате (рачун 460) 

Укупне обавезе по основу камата и трошкова финансирања износе 42.787 хиљада динара и чине 

их: 

  у 000 динара 

Обавезе по основу осталих финансијских расхода 42.154 

Провизије 633 

Укупно: 42.787 

Обавезе за укалкулисану камату која доспева у 2012. а односи се на 2011. годину износе 42.154 

хиљаде динара и то: 

Обавезе за камате: у 000 динара EUR 

EBRD 20.612 196.975,55 

ЕIB 21.542 205.870,51 

Укупно: 42.154 402.846,06 

 

Обавезе према запосленима (рачун 463) 

Обавезе према запосленима евидентиране су у износу од 4.427 хиљада динара од чега се 2.146 

хиљада динара односи на обавезе за трошкове превоза, 1.135 хиљада динара на обавезе за 

стимулативну отпремнину, 768 хиљада на солидарну помоћ и др. 
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Обавезе према члановима Управног одбора (рачун 464) 

Обавезе према члановима Управног одбора који примају накнаду су исказане у износу од 2.905 

хиљада динара. 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (рачун 465) 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима евидентиране су у износу 5.580 хиљада 

динара и односе се на укалкулисане обавезе, исплаћене у јануару 2012. године, од чега се на 

накнаде по по уговорима о делу односи  износ од 2.915 хиљаде динара, нето накнаде по уговорима 

о обављању привремених и повремених послова  у износу од 2.304 хиљаде динара и др. 

Остале обавезе (рачун 469) 

Остале обавезе у износу од 17.555 хиљаде динара односе се на: 

- обавезе за обуставе из нето зарада запослених у износу од 7.512 хиљада динара; 

- обавезе по осталим обуставама у износу од 5 хиљаде динара; 

- обавезе за чланарину – Привредној комори Републике Србије у износу од 935 хиљаде 

динара; 

- обавезе за чланарину – Привредној комори Београда у износу од 1.255 хиљаде динара; 

- обавезе за награде, солидарне  помоћи за лица која нису запослена код послодавца у 

износу од 4.284 хиљаде динара; 

- остале обавезе чланови Скупштине – нето у износу од 3.564 хиљаде динара. 

Износ од 4.284 хиљаде динара се односи на укалкулисане обавезе према пензионерима, у складу са 

одлуком Управног одбора број 715/2 27.  децембра 2011. године о исплати неутрошених средстава. 

Исплата је извршена 11. јануара 2012. године.  

2.6.19. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и 

пасивна временска разграничења (група рачуна 47, 48 и 49) 

  
у 000 динара 

 31.12.2011. 31.12.2010. 

Обав. за порезе, царине и дажбине. 773 1.004 

ПДВ обрачунат у интерним обрачунима за сопствене потребе 

 

8 

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 7.251 3.753 

Разграничене обавезе за ПДВ 278 5.397 

Стање на дан 31. децембра 8.302 10.162 

   

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова (рачун 482) 

Евидентиране обавезе за порезе, царине и друге дажбине у износу од 773 хиљаде се односе 

највећим делом на обавезе за остале порезе и друге дажбине – особе са инвалидитетом у износу од 

383 хиљаде динара, порез на употребу моторних возила у износу од 215 хиљада динара и др. 

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине (рачун 489) 

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине исказане у износу од 7.251 хиљада динара  

се највећим делом односе на:  
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- обавезе за доприносе за чланове Скупштине у износу од 945 хиљада динара; 

- обавезе за порез на солидарну помоћ у износу од 816 хиљада динара; 

- обавезе за порез за чланове Скупштине у износу од 783 хиљаде динара; 

- обавезе за доприносе – Управни одбор у износу од 770 хиљада динара; 

- обавезе за ПИО на терет послодавца у износу од 756 хиљада динара; 

- обавезе за порез по уговору о делу у износу од 703 хиљаде динара; 

- обавезе за порез – чланови Управног одбора у износу од 700 хиљада динара и др. 

Разграничене обавезе за ПДВ (рачун 497) 

Разграничене обавезе за ПДВ износе 278 хиљада динара и односе се на порез на додату вредност  

по издатим фактурама за промет који се евидентира у текућем обрачунском периоду. 

2.6.20. Одложене пореске обавезе (рачун 498) 

Одложене пореске обавезе су изказане у износу од 302.743 хиљаде динара на дан 31. децембра 

2011. године.  Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  је на дан 31. децембра 2011. 

године обрачунала одложене пореске обавезе по основу привремених пореских разлика у износу 

од 307.700  хиљада динара. Обзиром да је исте године исказала и одложена пореска средства салдо 

рачуна одложене пореске обавезе на дан 31. децембра 2011. године од 302.743 хиљаде динара чини 

износ од 307.700 хиљада умањен за износ обрачунатих пореских средстава од 4.957 хиљада 

динара.  

Такође, Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је током 2011. године умањила 

рачун  одложене пореске обавезе у корист ревалоризационих резерви у износу од 84.629 хиљада. 

Поменути износ чини 10% од укупног износа смањења ревалоризационих резерви по основу 

отуђења имовине у 2011. години.  Поменутим књижењем исказани су одложени порески расходи 

периода у износу од 194.924 хиљада динара. 

2.7.  Позиције Биланса успеха 

2.7.1. Приходи од продаје (група рачуна 60 и 61) 

Приходи од продаје у 2011. години остварени су износу од 8.284.722 хиљаде динара и то:  

 

у 000 динара 

Приходи од продаје призвода и услуга на домаћем тржишту 171.227 

Приходи од продаје призвода и услуга на иностраном тржишту 8.113.495 

Укупно: 8.284.722 

Приходе у наведеном износу Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. остварује за 

пружање свих услуга у ваздушном простору надлежности на основу Уговора о оснивању  

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. закљученог 31. октобра 2003. године 

између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе, као оснивача. Одредбама члана 6. Уговора 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је овлашћена да пружа услуге у ваздушном 

простору држава Србије и Црне Горе, ваздушном простору изнад Јадранског мора изван 

територијалних вода држава оснивача до границе утврђеним међународним уговорима и у 
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ваздушном простoру других држава које су Агенцији повериле послове пружања услуга на основу 

међународних уговора, што представља укупан простор надлежности Агенције. 

2.7.1.1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – рачун 612 

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту исказани су у износу од 171.227 

хиљада динара и односе се на: 

 

у 000 динара 

Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту 1.090 

Приходи од терминалних накнада 170.137 

Укупно: 171.227 

Приходи од терминалних накнада  

Приходи од терминалних накнада у укупном износу од 170.137 хиљада динара остварени су од 

домаћих корисника ваздухоплова који плаћају накнаду (терминалну накнаду) за коришћење услуга 

обезбеђења ваздушног саобраћаја у области терминалних контрола летења Агенције за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о, у складу са Одлуком о висини накнада за коришћење услуга 

обезбеђења ваздушног саобраћаја у области терминалних контрола летења.
31

 У складу са 

наведеном Одлуком, терминалне накнаде обрачунавaју се за пружене услуге контроле летења 

ваздухоплова који полећу са или слећу на аеродроме: Београд, Краљево, Подгорица, Тиват, Вршац 

и Батајница. 

Од плаћања терминалне накнаде изузети су летови који се обављају по правилима визуелног 

летења на аеродромима - Краљево, Ниш, Подгорица, Тиват, Вршац, летови ваздухоплова чија је 

максимална сертификована маса при полетању мања или једнака од 2 тоне, летови који се 

обављају искључиво ради калибраже навигационих уређаја, војни ваздухоплови који обављају 

летове за потребе летачке обуке и тренаже, летови који се обављају за потребе званичних мисија, 

летови ваздухоплова овлашћених и ангажованих у поступку трагања и спасавања. 

Обрачун и фактурисање терминалних накнада обавља Одељење за наплату прелета у оквиру 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  Фактурисање се врши једном месечно, 

почетком месеца за претходни месец.  

2.7.1.2. Приходи од продаје прoизвода и услуга на иностраном тржишту – рачун 613 

Остварени приходи од продаје прoизвода и услуга на иностраном тржишту у 2011. години износе 

8.113.494 хиљаде динара и односе се на следеће: 

 
у 000 динара 

Приходи од  од рутних наканда - CRCO  7.105.401 

Приходи од вршења услуга на територији Босне и Херцеговине 675.468 

Приходи од вршења услуга ино терминалне накнаде  332.625 

Укупно: 8.113.494 

 

                                                 
31 „Сл.гласник РС“, бр 91/2006 и 45/2007.  
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2.7.1.2.1. Приходи од рутних накнада 

Приходи од рутних накнада исказани у износу од 7.105.401 хиљада динара се односе на  накнаде 

које се наплаћују корисницима услуга у ваздушном  простору надлежности Агенције за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о. – Област информисања о лету (Flight Information  Region - FIR 

Београд). 

 Рутне накнаде се одређује и наплаћују у складу са: 

- Ратификованим Мултилатералним споразумом о рутним накнaдама
32

  

- Условима примене система рутних накнада и услови плаћања које је донео Централни 

биро за наплату рутних накнада – CRCO (Central Route Charges Office) а које је усвојио 

Директорат цивилног ваздухопловства
33

 чијим доношењем престала да важи ранија донета 

Одлука по истом питању 

- Одлуком о висини јединице рутне накнаде Републике Србије
34

 

- Споразумом о расподели прихода од рутних накнада за 2011. годину FIN.00 број 86/7 од  

24. јануара 2011. године 

Ратификованим Мултилатералним споразумом о рутним накнадама Република Србија је 

прихватила  заједничку политику у вези са накнадама за коришћење рутних услуга и средстава у 

ваздушном саобраћају, у ваздушном простору Области информисања у лету која је под њеном 

надлежношћу. Сходно томе, прихваћен је заједнички систем за одређивање и наплату рутних 

накнада и коришћење услуга (EUROCONTROL) у те сврхе. 

Рутне накнаде се одређују према заједничкој фомули која узима у обзир трошкове држава 

уговорница настале коришћењем рутних услуга, опреме и уређаја ваздушне пловидбе и 

фунционисањем система, као и трошкове EUROCONTROL-а, настале фунционисањем тог 

система. Накнаде обрачунава, фактурише и наплаћује EUROCONTROL за чланице које су 

укључене у заједнички систем Европске организације за безбедност ваздушног саобраћаја. 

Сходно важећим правилима, EUROCONTROL одређује висину рутних накнада за сваки лет, што 

представља јединствено потраживање EUROCONTROL-а које се плаћа у његовом седишту.  

Надлежни органи држава уговорница сарађују са EUROCONTROL – ом на одређивању и убирању 

рутних наканда.  

Уколико дужник не плати накнаду, могу се предузети мере за принудну наплату. Поступак 

принудне наплате дуга одређује EUROCONTROL или, на захтев EUROCONTROL-а и нека држава 

уговорница.  

Ако проширени Одбор на основу једногласне одлуке одустане од потраживања накнада, државе 

уговорнице могу предузети кораке које сматрају адекватним. У том случају, одредбе 

Мултилатералног споразума које се односе на потраживање, односно на признавање и извршење 

одлука, престају да се примењују. 

                                                 
32 „Сл.лист Србије и Црне Горе – међународни уговори“ бр. 4/2005 
33 „Сл. гласник РС“ број 2/2011  
34„ Сл. гласник РС“број 2/2011 
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Износ који наплати EUROCONTROL плаћа се државама уговорницама у складу са одлукама 

проширеног Одбора. 

EUROCONTROL - Централни биро за наплату рутних накнада – CRCO (Central Route Charges 

Office) је у Условима примене система рутних наканда, а које је Директорат цивилног 

ваздухопловства Републике Србије прихватио Одлуком прописао следеће: 

- да накнада покрива трошкове које су државе уговорнице имале у погледу служби и опреме за 

обезбеђење ваздушне пловидбе на рути, фунционисања система рутних накнада, као и за трошкове 

EUROCONTROL, настале руковођењем тим системом. 

- да се рутна накнада у зони наплате израчунава множењем јединичне цене накнаде и броја 

јединица услуга које одговарају том лету. Број јединичних услуга за одређени лет се добија 

множењем фактора раздаљине у односу на зону накнаде и  фактора тежине ваздухоплова. 

- да се јединична обрачунска цена накнаде за зону накнаде у којој евро није национална валута, 

прерачунава једном месечно, применом просечног месечног девизног курса између евра и 

националне валуте за месец који претходи месецу у току кога се обавља лет. Примењени девизни  

курс представља месечни просек „закључених укрштених курсева“ које израчунава Ројтерс на 

основу дневних BID  курсева. 

- да се одређени летови могу изузети од плаћења накнада (војни летови, хуманитарни летови, 

летови царинских и органа унутрашњих послова.) 

Јединична цена  рутне накнаде се утврђују унапред за сваку зону наплате на годишњем нивоу, на 

основу  прегледа трошкова  по врстама и намeнама за наредну годину, у коме су збирно приказани 

трошкови Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о као вршиоца услуга,  

Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и Агенције цивилног ваздухопловства 

Црне Горе, као надлежних националних тела. 

Преглед трошкова обухватa трошкове зарада, накнада зарада и других личних примања, 

оперативне трошкове, трошкове амортизације, трошкове капитала, неповратне порезе, плаћене 

царине и друге сличне трошкове који су резултат пружања услуга у ваздушној пловидби. 

Планирани износи трошкова, планиране инвeстиције, планиране јединице услуге се усаглашавају 

са представницима удружења авио превозника путем консултација, а на годишњој седници 

Проширеног већа Eurocontol (Enlarged Committee) се утврђују коначни подаци и формира се 

јединична цена рутне накнаде за наредну годину. 

Утврђена јединична цена рутне накнаде за обрачун услуга у ваздушној пловидби у ваздушном 

простору Републике Србије која је у примени од 1. јануара 2011. године износи 40,22 EUR и 

потврђена је Одлуком Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије. Наведени износ 

представља јединствену јединичну цену за зону наплате услуга.  

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је донео Одлуку о примени услова 

примене система рутних накнада и услова плаћања за коришћење услуга у ваздушној пловидби у 

ваздушном простору Републике Србије према којој се укупно наплаћена средства, по одбитку 

трошкова Европске организације за безбедност ваздушне пловидбе EUROCONTROL, уплаћују на 

рачун Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и на рачун Агенције за контролу 

летења Србије и Црне Горе, у складу са унапред одређеним износима јединичне накнаде.  

Споразумом о расподели прихода од рутних накнада за 2011. годину FIN.00 број 86/7 од 24. 

јануара 2011. године су унапред уговорене стопе по којима је вршена расподела месечних прихода 

од рутних накнада за услуге пружене у ваздушном простору Републике Србије и ваздушном 
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простору Црне Горе између Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о, Агенције 

цивилног ваздухопловства Црне Горе и Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије 

у 2011. години. Од укупно остварених прихода у 2011. години, Агенцији  за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о припада 91,8990%, Агенцији за  цивилно ваздухопловство Црне Горе 

3,1640% и Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије 4,9370% оствареног прихода. 

На основу наведеног Споразума, ЕUROCONTROL врши уплату наплаћених рутних накнада на 

рачуне наведених потписница Споразума по уговореним процентима.   

Република Србија је од 1. јула 2007. године интегрисана у заједнички систем наплате рутних 

накнада Европске организације за безбедност ваздушног саобраћаја EUROCONTROL, на основу 

напред наведеног Мултилатералног споразума.  Од тада фактурисање и наплату рутних накнада за 

област информисања у лету (FIR Београд) преузима Централни биро за наплату рутних накнада – 

CRCO (Central Route Charges Office) који обрачунава, фактурише, наплаћује рутне накнаде од 

корисника ваздухопловних услуга.  

Према Условима плаћања које је донео CRCO,  корисници услуга су дужни да изврше уплату у 

року од 30 дана од дана издавања рачуна од стране CRCO.  Сходно Спрозуму о расподели 

прихода,  део од  91,8990%  наплаћених средства у зони наплате, CRCO преноси на девизни рачун 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о, једном недељно. 

Након извршеног обрачуна, електронским путем преко интернет портала ETNA (Exstranet To 

National Administration) CRCO ставља на располагање Агенцији за контролу летења Србије и Црне 

Горе д.о.о поред осталих  извештаја и следеће:  

1. Спецификацију издатих фактура по корисницима, за услуге пружене у ваздушном 

простору Србије и Црне Горе, за сваки месец појединачно; 

2. Извештај о обрачуну извршених услуга у ваздушном простору Србије и Црне Горе, 

„Service units per billing zone“ за сваки месец појединачно. 

3. Извештај о измирењу дуга EUROCONTROL по месецима који се односи на фактуре за 

извршене услуге у ваздушном простору  Србије и Црне Горе и друге извештаје. 

Спецификација издатих фактура по корисницима услуга за сваки месец појединачно обухвата 

фактурисане услуге приказане у месечном Извештају о обрачунатим јединицама извршених услуга  

„Service units per billing zone“ за Србију и Црну Гору, фактуре које је EUROCONTROL испоставио 

на основу рекламација,  накнадно извршена одобрења корисницима услуга, обрачунате камате.  

Извештај о обрачуну извршених услуга „Service units per billing zone“ у ваздушном простору 

Србије и Црне Горе садржи податке о укупном број сервисних јединица и укупном броју летова на 

месечном нивоу, број сервисних јединица и број летова који се односи на летове који су 

ослобођени плаћања рутних накнада, број сервисних јединица и број летова за које се плаћа рутна 

накнада, као и податке о  укупно оствареном месечном приходу исказаном у EUR.  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. у својим пословним књигама, једном 

месечно евидентира приход од рутних накнада који представља 91,8990% од обрачунатог прихода 

исказаног у наведном извештају  „Service units per billing zone“.  Уз налог за књижење приложен је 

извештај CRCO „Service units per billing zone“, а који се односи на зону наплате и интерни обрачун 

о расподели прихода који Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. сачињава на 

основу Споразума о расподели прихода према коме Агенцији за контролу летења д.о.о. припада 

91,8990% оствареног прихода, Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије 4,9370% 

и Агенцији за цивилно ваздухопловство Црне Горе 3,1640%.  
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Фактуре које је CRCO испоставио током године на основу рекламација и накнадно извршена  

одобрења корисницима услуга (кредит ноте), Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о. није евидентирала у месецу када су испостављена наведена документа од стране CRCO, већ 

је на крају године, приликом усаглашавања са CRCO, саставила интерни обрачун  на основу кога 

је евиднтирала приход од рутних накнада и потраживања од  EUROCONTROL-а у износу од EUR 

104.817,95.  

2.7.1.2.2. Приходи од пружања услуга контроле летења изнад дела ваздушног простора 

Босне и Херцеговине 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе.д.о.о Београд обавља услуге контроле летења 

изнад дела ваздушног простора Босне и Херцеговине, а на основу Споразума о делегирању обавеза 

о пружању услуга контроле летења изнад дела ваздушног простора Босне и Херцеговине ПОВ.01 

број 3/1 од 10. јануара 2000. године, закљученог између Савезене управе за контролу летења 

(СУКЛ) и Одељења за цивилну авијацију Босне и Херцеговине (BHDCA).  Предмет Споразума је 

делегирање одговорности за обављање послова контроле летења над делом територије Босне и 

Херцеговине од стране BHDCA Савезној управи за контролу летења, која је прихватила 

одговорност за успостављање и обезбеђење службе контроле летења у делегираном ваздушном 

простору. 

Анексом 1. наведеног Споразума, одређено је да ће учешће СУКЛ-а у укупним приходима по 

основу прелета који су прикупљени у простору Босне и Херцеговине бити пропорционално 

учешћу трошкова СУКЛ-а у укупној трошковној бази коју утврђује BHDCA.  

У члану 3.  истог Анекса наведено је да ће СУКЛ доставити BHDCA следеће податке у форми 

табеларног приказа у коме су садржани следећи подаци: број фактуре и датум издавања, месец за 

који се средства дугују, код и назив корисника, датум и број лета, улазне и излазне тачке A/C, цена 

по сваком лету, укупан износ, а BHDCA ће достављати СУКЛ на месечном нивоу извештаје о 

прикупљеним средствима од прелета.  

Такође, наведено је да ће BHDCA, на захтев СУКЛ започети и учествовати у ревизији 

EUROCONTROL – ових рачуна с времена на време, у вези наплате прелета и доставити СУКЛ-у 

писмени извештај. 

Правни основ по коме је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о Београд преузела 

обавезе од Савезне управе за контролу летења по поменутом Споразуму је дефинисан одредбама 

члана 6. Уговора о оснивању Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о Београд од 31. 

октобра 2003. године. Као што је наведено у тачки 2.1.1. Напомена  Агенција за контролу летења 

Србије д.о.о Београд је преузела обавезе од Савезне управе за контролу летења по наведеном  

Споразуму на начин да пружа услуге у  ваздушном простору држава Србије и Црне Горе,  изнад 

Јадранског мора изван територијалних вода држава оснивача до граница утврђених међународним 

уговорима које је закључила Савезна Република Југославије и у ваздушном простору других 

држава које су Савезној  управи за контролу летења повериле послове пружања услуга на основу 

међународних уговора, а што је прецизирано у писменом објашњењу број ФИН.01-102/17 од 16. 

јула 2012. године које је доставила Агенција по захтеву Државне ревизорске институције број 400-

243/2012-01 од 10. јула 2012. године.  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је исказала приход од накнада за  услуге 

прелета преко територије Босне и Херцеговине у износу од 675.469 хиљада динара по налозима за 

књижење наведеним у следећем прегледу: 
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Преглед налога за књижење на основу којих је исказан приход од пружања услуга контроле 

летења изнад дела ваздушног простора  Босне и Херцеговине у 2011. години: 

Број налога за 

књижење 

Датум налога за 

књижење 

Износ 

у 000 рсд 

EUR „опис промене“ наведен у налозима за 

књижење 

22/1/11 28.02.2011. 32.993 315,407 Фактуре ЕUROCONTROL БИХ  за 1/2011 

22/2/11 31.03.2011. 42.499 411,718 Фактуре ЕUROCONTROL БИХ за  2/2011 

22/3/11 30.04.2011. 37.307 360,120  Фактуре ЕUROCONTROL БИХ за   3/2011 

22/4/11 31.05.2011. 44.841 450,077  Фактура ЕUROCONTROL БИХ за   4/2011 

22/5/11 30.06.2011. 49.850 514,018  Фактуре ЕUROCONTROL БИХ за   5/2011 

22/6/11 31.07.2011. 66.482 648,837  Фактуре ЕUROCONTROL БИХ за   6/2011 

22/7/11 31.08.2011. 70.895 694,200  Фактуре ЕUROCONTROL БИХ за   7/2011 

22/8/11 30.09.2011. 74.520 733,582  Фактуре ЕUROCONTROL БИХ за   8/2011 

22/9/11 31.10.2011. 79.782 788,568  Фактуре ЕUROCONTROL БИХ за   9/2011 

22/10/11 30.11.2011. 68.767 684,347  Фактуре ЕUROCONTROL БИХ за  10/2011 

22/11/11 30.12.2011. 56.717 545,496  Фактуре ЕUROCONTROL БИХ за  11/2011 

22/12/11 31.12.2011. 50.816 485,627  Фактуре  ЕUROCONTROL БИХ за  12/2011 

Укупно:  675.469 6.631.997  

Међутим уз наведене налоге за књижење нису приложени докази о извршеним услугама-обрачуни 

или друга документа, као ни саме фактуре наведене у налозима за књижење прихода, нити 

спецификације фактурисаних износа које испоставља Eurocontol авиокомпанијама у име Агенције 

као пружаоца услуге испоставља Eurocontol авиокомпанијама. 

Државна ревизорска институција је дана 10.  јула 2012. године упутила Агенцији захтев број 400-

243/2012-01 за достављање обрачуна извршених услуга прелета преко територије Босне и 

Херцеговине за 2011. годину, које су исказане као приход у износу од 675.469 хиљада динара, по 

фактурама наведеним у налозима за књижење прихода по том основу, а које нису приложене уз 

наведене налоге. 

Субјект ревизије није доставио тражене податке наведене у писменом  захтеву, већ је у допису од 

16. јула 2012. године број ФИН.01-102/17 само пружио опште образложење које се односи на 

начин обрачунавања и фактурисања рутних накнада за извршене услуге прелета преко Босне и 

Херцеговине и приложио Одлуку ЕC (Enlarge Commitee) EC 91 о трошковним базама и извод из 

тачке 2. са заседања EC 91 одржаног 24-25. новембра 2010. године са коначним подацима за 

формирању трошковне базе и обрачунске јединице за рутне накнаде за 2011. годину за зону 

Београд (Србија и Црна Гора) и зону Босна и Херцеговина. 

У образложењу је наведено да надлежна институција БиХ врши прикупљање података о 

трошковима свих елемената обједињене трошковне базе и обрачунава јединични годишњи износ 

рутне накнаде. Такође, наведено је да  месечни обрачун и фактурисање рутних накнада за пружене 

услуге врши CRCO-EUROCONTROL, да се аналитика купаца и подаци о обрачуну задужења 

налазе у CRCO-EUROCONTROL, као и да Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. 

нема увид у ове податке.  

Такође је у допису субјект ревизије навео да поменуте фактуре не поседује јер CRCO-

EUROCONTROL врши обрачун месечних задужења, издаје фактуре и шаље фактуре директно 

корисницима услуга (односно авио-компанијама), а потом врши њихову наплату и дистрибуцију 

наплаћених средстава. Даље се наводи да се копије фактура не достављају земљама или 

ентитетима. Фактуре које субјект ревизије наводи у својим налозима за књижење представљају 
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само опис којим се ближе одређује врста прихода, а да нема увид у фактуре и не поседује 

аналитику корисника услуга (купаца). 

Наведено образложење је делимично тачно због тога што EUROCONTROL доставља извештаје о 

обрачунатим рутним накнадама за сваку зону наплате, па самим тим нема основа да то исто не 

чини за ваздушни простор изнад дела Босне и Херцеговине који је у надлежности Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе.   

Субјект ревизије није Државној ревизорској институцији доставио обрачуне извршених услуга 

контроле летења које пружа у делу територије Босне и Херцеговине а на основу којих је исказан 

приход у износу 675.469 хиљада динара, као ни обрачун учешћа Агенције за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о у укупним приходима по основу прелета на територији Босне и 

Херцеговине у складу са Споразумом, нити остале податке на основу којих се врши обрачун 

извршених услуга а који су наведени у члану 3. Анекса 1. наведеног Споразума. 

Такође је утврђено да су Агенцији за 2011. годину од стране EUROCONTROL - CRCO 

континуирано вршене  уплате на девизни рачун код Bance Intesa а.д. Београд у укупном износу од 

EUR 6.146.369 што у динарској противвредности износи 624.652 хиљаде динара. 

Међутим уплата на рачун сама по себи не представља приход, обзиром да основ уплате није 

документован обрачуном извршене услуге или неким другим доказом о извршеној услузи, а на 

основу које се приход може поуздано измерити.  

Према Међународном рачуноводственом стандарду (MRS) 18 – Приходи је одређено да приход 

представља бруто прилив економских користи током датог периода који настаје из редовних 

активности ентитета, а који се одмерава по фер вредности примљених или потраживаних накнада.  

Према параграфу 20. Међународног рачуноводственог стандарда (MRS) - 18 услов за признавање 

прихода од услуга је да се износ прихода може поуздано измерити, да је вероватан прилив 

економских  користи везаних за ту трансакцију, као и да се степен довршености трансакције на 

крају извештајног периода може поуздано измерити. 

Одредбама  члана 9. става 2.  Закона о рачуноводству и ревизији прописано је да рачуноводствена 

исправа представља писани доказ о насталој пословној промени и обухвата све податке потребне 

за књижење у пословним књигама тако да се из рачуноводствене исправе може сазнати основ и 

врста пословне промене и која је потписана од стране лица која су овлашћена за састављање и 

контролу рачуноводствених исправа. 

С обзиром да Агенција није доставила тражене податке у вези исказаних прихода по основу услуга 

контроле летења на територији Босне и Херцеговине, Државна ревизорска институција се дана 16. 

августа 2012. године обратила EUROCONTROL – CRCO са захтевом за достављање неопходних  

података за утврђивање висине тих приходa као и инструкције по којима је EUROCONTROL – 

CRCO вршио уплате у 2011. години на рачун Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о на име пружених услуга контроле летења у ваздушном простору на територији Босне и 

Херцеговине који је у надлежности те Агенције.  

Међутим, дана 27. августа 2012. године одговорно лице Агенције за контролу летења Србије и 

Црне Горе д.о.о је Државној ревизорској институцији ставило на увид докуменат-преглед добијен 

од стране EUROCONTROL – CRCO о стању дуга SMATSА на дан 31. децембра 2011. године 

(Balance BHSM – Bosnia and Herzegovina account) и („Reconciliation of the account for 

Bosnia/Hercegovina 2011- Route Charges). Наведени прегледи садрже податке о фактурисаним 

услугама, кредит нотама, отписаним потраживањима,  стању дуга, плаћеним износима и проценат 
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учешће Агенције у приходима Босне и Херцеговине, почетно стање и фактурисане износе 

корисницима услуга у  2011. годину. EUROCONTROL сваког месеца између осталих извештаја 

сачињава и наведене извештаје за сваку зону наплате.  Како је наведени преглед EUROCONTROL 

– CRCO са подацима о фактурисаним услугама, кредит нотама, отписаним потраживањима,  стању 

дуга, плаћеним износима и проценат учешће Агенције у приходима Босне и Херцеговине, почетно 

стање  и др. примљен у Агенцију за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.електронском 

поштом  8. маја 2012. године, дакле пре датума писменог затева Државне ревизорске институције 

број 400-243/2012-01 од 10.  јула 2012. године и пре писменог одговора Агенције 16. јула 2012. 

године број ФИН.01-102/17, у коме је наведено да не поседује тражене податке, на основу 

наведеног произилази да је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о била у поседу 

документа  EUROCONTROL – CRCO- преглед података о фактурисаним услугама, кредит нотама, 

отписаним потраживањима, стању дуга, плаћеним износима и проценату учешћа Агенције у 

приходима Босне и Херцеговине, који не само да није доставила Државној ревизорској 

институцији по писменом захтеву од 10.  јула 2012. године, већ је у свом писменом одговору број 

од 16. јула 2012. године навела да исти не поседује, чиме је поступила супротно одредбама члана 

38. ст. 10. и 11. у вези са чланом 36. Закона о Државној ревизорској институцији, којим је 

прописано да је субјект ревизије дужан је да ревизорима стави на располагање све тражене 

податке и документа. 

Поред наведеног Агенција је накнадно пружила на увид 30. августа 2012. године и документ 

Дирекције цивилног ваздухопловства Министарства комуникација и промета Босне и Херцеговине 

од 15. јуна 2011. године под називом Revenue sharing key који је достављен EUROCONTROL- у на 

основу којих је вршена расподела прихода, а који Агенцијa није доставила  на увид у поступку 

ревизије,  иако је била у поседу истог пре писменог захтева Државне ревизорске институције од 

10.07.2012.године у вези исказаног прихода од пружања услуга контроле летења изнад дела 

ваздушног простора Босне и Херцеговине у 2011. години и њиховог одговора од 16.07.2012. 

године у коме је наведено да не поседује податке о висини поменутог прихода. 

У одговору од 4. септембра 2012. године који је EUROCONTROL - CRCO доставио Државној 

ревизорској институцији, да се расподела прихода на четири пружаоца услуга ваздушног простора 

Босне и Херцеговине врши пре сваке њихове недељне исплате прихода коришћењем метода 

ванбилансног обрачуна, који се  примењује и на различите извештаје које достављају SMATSА -у, 

а притом се приходи од рутних накнада и камате на закаснела плаћања исказују посебно од 

прихода других пружалаца услуга за ваздушни простор Босне и Херцговине. Таква расподела се 

не примењује на наше податке о летовима, наплати или на рачуноводствене податке. 

Даље се у допису наводи да EUROCONTROL наплаћује и прикупља рутне накнаде у зонама 

накнаде Босне и Херцеговине у складу са Условима примене система рутних накнада и да је Босна 

и Херцеговина одговорна за обрачун пројектованих трошкова и услужних јединица као и за 

јединичну стопу која се примењује у Босни и Херцеговини 

Јединична стопа која се примењује у Босни и Херцеговини, како је обавештен EUROCONTROL, 

покрива трошкове различитих пружаоца услуга и ентитета. Сваке године Босна и Херцеговина 

даје инструкције EUROCONTROL -у за пренос процента прикупљених прихода SMATSА -у. 

Према њиховом  сазнању, тај проценат представља део износа који се односи на SMATSА а који 

се узима у обзир приликом обрачуна јединичне стопе, као и да је та информација сигурно 

доступна у SMATSА -у. Такође се наводи да се  приходи од рутних накнада Босне и Херцеговине 

додељују на основу појединачних пројектованих трошкова, а  не на основу обрачуна услужних 

јединица. 
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У истом допису је такође наведено да EUROCONTROL врши исплату прихода од услуга које 

пружа SMATSА за ваздушни простор Босне и Херцеговине по добијању инструкција од Босне и 

Херцеговине. 

Уз наведени допис  приложен је документ Дирекције за цивилно ваздухопловство Министарства 

комуникација и транспорта Босне и Херцеговине под називом „Кључ за расподелу прихода“ од 15. 

јуна 2011. године.  

На основу података из наведених накнадно достављених  прегледа утврђено је да је укупан приход 

од услуга прелета преко територије Босне и Херцеговине у 2011. години исказан у пословним 

књигама и финансијским извештајима Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о за 

2011. годину у мањем износу за EUR 698.644,26 односно 73.107  хиљада динара, прерачунато по 

средњем курсу Народне банке Србије на дан 31. децембра 2011. године и за исти износ мање 

исказана потраживања од EUROCONTROL- а по том основу и то:      

Опис  у EUR 

1. Стање дуга по фактурама издатим  до 31.12.2011. године према подацима CRCO 783.091,68 

2.Фактуре  издате у јануару 2012. год. за услуге извршене у претходној години  401.180,05 

3. Потраживања исказана у пословним књигама Агенције на дан  31.12.2011. -485.627,47 

Мање исказан приход/потраживања на дан 31.12.2011. године  (1+2-3) 698.644,26 

 

Откривена неправилност  је отклоњена у 2012. години. 

На основу наведеног утврђено је: 

1. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није ставила на располагање 

тражене податке и документа у вези исказаног прихода у износу 675.468 хиљада 

динара (EUR 6.631.997), по основу рутних накнада за прелете остварене у 

надлежности Агенције на територији Босне и Херцеговине по усменом ни по 

писменом захтеву  Државне ревизорске институције, и писмено потврдила да исте не 

поседује, иако је поседовала тражена документа како у време писменог захтева, тако 

и у моменту достављања дописа о непоседовању тражене документације, а које је 

накнадно ипак  доставила, чиме је поступила супротно одредбама члана 38. ст.10.и 

11. у вези са чланом 36. Закона о Државној ревизорској институцији.  

2. Према накнадно достављеним извештајима EUROCONTROL – CRCO Агенција за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је у пословним књигама и финансијским 

извештајима за 2011. годину исказала укупан приход од услуга прелета преко 

територије Босне и Херцеговине у 2011. години у мањем износу за EUR 698.644,26 

односно 73.107 хиљада динара, прерачунато по средњем курсу Народне банке Србије на 

дан 31. децембра 2011. године и за исти износ мање исказала потраживања од 

EUROCONTROL- а по том основу.  

2.7.1.2.3. Приходи од  вршења услуга иностраним корисницима  (ино терминалне накнаде) 

Приходи од вршења услуга ино терминалне накнаде остварени у износу од 332.625 хиљада динара 

односе се на услуге остварене од иностраних корисника ваздухоплова који плаћају накнаду 

(терминалну накнаду) за коришћење услуга обезбеђења ваздушног саобраћаја у области 

терминалних контрола летења Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о,  у складу са 
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Одлуком о висини накнада за коришћење услуга обезбеђења ваздушног саобраћаја у области 

терминалних контрола летења, што је описано у Напомени 2.7.1.1. 

2.7.2. Остали пословни приходи (група рачун 64 и 65) 

Од укупно остварених осталих пословних прихода у износу од 182.175 хиљада динара, део од 

2.877 хиљада динара се односи на приходе по основу повраћаја средстава, део од 272 хиљаде 

динара на приходе од закупнина а преостали износ од 179.026 хиљада динара се односи на 

следеће:    

 
                                                      у 000 динара 

Остали пословни  приходи - летење на авиону (Вршац) 30.519 

Остали пословни  приходи школовање Бања Лука 29.438 

Остали посл. приходи - школовање Хрватска 26.747 

Калибража -  Croatia Control 20.239 

Остали пословни приходи калибража Будимпешта 14.397 

Остали пословни приходи - теоретска настава (Вршац) 12.550 

Остали пословни приходи 45.136 

Укупно: 179.026 

У оквиру осталих пословних прихода евидентирани су приходи по основу пружања услуга обуке 

ваздухопловног особља у износу од 30.519 хиљада динара. Директорат  цивилног ваздухопловства 

Републике Србије је донео Решења број: 2/2-06-0080/2010-0003 дана 8. децембра 2010. године 

којим је одобрено Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о да врши обуку 

ваздухопловног особља. 

Остварени приходи у износу од 29.438 хиљада динара се односе на услуге стручног 

оспособљавања по Уговору од 14. децембра 2006. године и припадајућим анексима закљученим 

између Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе (пружалац услуга) и Министарства 

комуникација и транспорта – Дирекција за цивилно ваздухопловство, Босна и Херцеговина 

(наручилац услуга) и FILE DATA, Хрватска. 

Остали пословни приходи у износу од 26.747 хиљада динара су реализовани сходно Уговору о 

пословној сарадњи и анексима закључених између Агенције за контролу летења Србије и Црне 

Горе и FILEDATA, Храватска. 

2.7.3. Трошкови материјала (група 51) 

Од укупно исказаних трошкова материјала у износу од 232.564 хиљаде динара, део од 63.551 се 

односи на трошкове горива и енергије, део од 30.641 хиљада динара се односи на трошкове 

материјала за израду, а остатак од 111.942 хиљаде динара се односи на: 

 
у 000 динара 

Утрошени резервни делови за одржавање 86.784 

Утрошени канцеларијски материјал 13.633 

Гардероба-униформа 4.436 

Утрошени остали материјал 4.909 

Штампарија 2.180 

 Укупно: 111.942 
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2.7.4. Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи (група 52) 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи за 2011. годину  године исазани су у 

укупном износу од 4.596.696 хиљада динара, што чини 61,53% пословних расхода односе се на 

следеће: 

 
          у 000 динара 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 3.787.419 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца 502.248 

Трошкови накнада по уговорима о делу 40.028 

Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима 32.972 

Трошкови накнада физичким лицима по осталим уговорима 31 

Трошкови накнада члановима Управног одбора и члановима Скупштине  35.466 

Остали лични расходи и накнаде 198.532 

Укупно:                  4.596.696 

2.7.4.1. Трошкови зарада и накнада зарада 

Трошкови зарада и накнада зарада у 2011. години исказани у износу 3.787.419 хиљада динара  

чине 50,697% пословних расхода.  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе је вршила исплате зарада, накнада зарада и 

других личних примања у 2011. години  у складу са Законом о раду
35

, Уговорима о раду, Анексом 

1 Колективног Уговора Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. ТОП.01 број 559/1 

од 12. августа 2009. године и појединачним Одлукама Управног одбора којим је одређена вредност 

бода, награђивање запослених, исплата неутрошених средстава и др. Колективни уговор је 

закључен између Синдиката контроле летења и Независног синдиката контроле летења са једне 

стране и Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. са друге стране.  

У финансијском плану, на који је Влада дала сагласност,  приказан је укупан износ издатака 

за трошкове зарада, накнада  и осталих личних расхода, без приказа структуре по врсти 

издатака и без података о појединачним износима. 

Од укупног износа исказаних трошкова зарада и накнада (бруто) од 3.787.419 хиљада динара у 

финансијским извештајима,  на трошкове зарада и накнада представништва Агенције у Црној Гори 

се односи износ од 352.309 хиљада динара. Разлика од 3.435.110 хиљада динара се односи на 

трошкове зарада и накнада (бруто) запoслених у Републици Србији.  

У наставку се даје преглед зарада и накнада зарада запослених  у  Републици Србији: 

Основ  исплате          у 000 динара 

Основна зарада 1.695.550 

Радни учинак 541.864 

Годишњи одмор просек 391.134 

Исплата неутрошених средстава  по одлуци Управног одбора од 27.12.2011.  222.474 

Минули рад 203.559 

Регрес 124.761 

Топли оброк 62.449 

                                                 
35 „Сл.гласник РС“ бр. 24/05,61/05 и 54/09 
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Исплата по  одлуци Управног одбора о награђивању запослених 59.448 

Рекреативни одмор  56.311 

Плаћено одсуство 16.633 

Остало  60.926 

Укупно:                3.435.110 

Радни учинак запосленог утврђује се на крају сваког месеца на основу оцене руководиоца 

организационе целине у којој запослени обавља послове и исказује се у висини ¼ зараде у складу 

са Колективним уговором и Анексом 1. 

Дана 11. јануара 2012. године Агенција је извршила  исплату износа од 281.712 хиљада динара на 

основу Одлуке Управног одбора  ОУ/УО број 715/2 од 27. децембра 2011. године, која је донета  

без одржавања седнице, а којом је одобрена исплата дела неутрошених средстава на позицији 

Трошкови зарада, накнада зарада  и остали лични расходи,  до износа одобреног Финансијским 

планом за 2011. годину и утврђене базе трошкова за 2011. годину, према извештају Eurocontrol – 

CRCO, супротно одредбама чл. 4. Пословника о раду Управног одбора Агенције за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о.      

У Записнику са 21. седнице Управног одбора Агенције одржане 13. фебруара 2012. године  

констатовано је да је Управни одбор верификовао Информацију о извршењу Финансијског плана 

за 2011. годину и предлога одлуке  о распоређивању средстава са позиције трошкови зарада, 

накнада зарада и остали лични расходи.  

Одредбама чл. 4. Пословника о раду Управног одбора Агенције за контролу летења Србије и Црне 

Горе д.о.о прописано је да Управни одбор доноси одлуке из своје надлежности на седницама.  

Поменутим Пословником о раду Управног одбора није предвиђена могућност верификације 

претходно донетих  одлука на телефонским седницама.  

Наведеном Одлуком утврђено  је право на исплату неутрошених средстава: 

- свим запосленима на дан 31. децембра 2011. године 

- запосленима којима је у току 2011. године мировао или мирује радни однос у складу са 

Законом о раду, сразмерно времену проведеном на раду у 2011. години. 

- пензионерима којима је радни однос по основу остваривања права на пензију престао у 

току 2011. године, сразмерно времену проведеном на раду 

Управни одбор Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је без одржавања  

седнице, одобрио исплату дела неутрошених средстава на позицији Трошкови зарада, 

накнада зарада  и остали лични расходи,  до износа одобреног Финансијским планом за 2011. 

годину и утврђене базе трошкова за 2011. годину, према извештају Eurocontrol – CRCO, 

супротно одредбама  чл. 4. Пословника о раду Управног одбора Агенције за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о.  По наведеној одлуци извршена је исплата у износу од 281.712 

хиљада динара.  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је за 2011. годину исплатила просечну нето 

зараду у износу од 283.743 динара која је 7,4 пута већа од просечне нето зараде остварене у 

Републици Србији, која за  2011.годину износи  37.976 динара.  
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у 000 динара 

  Aгенција за контролу летења Република Србија Индекс 

Просечна нето зарада остварена у 2011. години 283.743 37.976 7.47164 

Накнаде члановима Управног одбора: 

Према Уговору о оснивању Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о прописано је да  

за рад у Управном одбору Друштва, чланови Управног одбора (7 чланова), имају право на редовну 

накнаду, а председник и заменик председника Управног одбора су лица у радном односу у  

Агенцији  за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о, која по основу рада остварују зараду. 

Висину накнаде члановима Управног одбора, односно висину зараде председника и заменика 

председника Управног одбора одређује Скупштина Друштва, водећи  рачуна о томе да зарада буде 

у сразмери са задацима чланова Управног одбора и финансијским стањем Друштва, те да уколико 

Друштво оствари добит, Управни одбор има право на стимулативну накнаду. 

Зарада председника Управног одбора и заменика председника Управног одбора 

Просечна месечна нето зарада председника Управног одбора обрачуната за период јануар - 

децембар 2011. године у коју је осим основне зараде укључен минули рад, топли оброк, регрес и 

друга примања износи 969.903 динара. Зарада за децембар 2011. године је исплаћена у јануару 

2012. године. 

Просечна месечна нето зарада заменика председника Управног одбора обрачуната за период 

јануар – децембар 2011. године у коју је осим основне зараде укључен минули рад, топли оброк, 

регрес и друга примања износи 885.410 динара. Зарада за децембар 2011. године је исплаћена у 

јануару 2012. године. 

Накнаде осталим члановима Управног одбора Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о 

Чланови Упрвног одбора су закључили појединачне Уговоре са Друштвом, којим су ближе 

регулисана  међусобна права, обавезе и одговорности. Истим уговорима прописано да  се Агенција 

за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. обавезује да члану Управног одбора исплаћује 

редовну месечну накнаду у висини просечне месечне зараде у Агенцији за контролу летења Србије 

и Црне Горе д.о.о за месец за који се исплаћује накнада, која ће се вршити са исплатом месечних 

зарада у Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о, почев од  дана доношења  одлуке 

Скупштине Друштва  о избору за члана Управног одбора. 

Обрачунате накнаде члановима Управног одбора (без председника и заменика председника) у 

2011. години износе: 

        -у  динарима- 

Бруто накнаде 
Нето 

накнаде 

Број  

чланова 

упраног одбора 

Просечан нето износ  

по члану за 2011. годину 

Просечан месечни износ по члану 

у 2011. години 
 

25.639.506 17.024.636 5 3.404.927 283.743  

Укупно обрачунате бруто накнаде члановима Управног одбора (без председника и заменика 

председника Управног одбора) које се односе на 2011. годину износе 25.639.506 динара. У наведни 

износ укључене су и обрачунате  разлике накнада члановима Управног одбора, за новембар и 

децембар 2011. године које су исплаћене у јануару 2012. године.  
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Укупан обрачунат нето износ накнада за чланове Управног одбора (без председника и заменика 

председника Управног одбоора) које се односе на 2011. годину износи 17.024.636 динара, а 

просечно обрачунат нето износ накнаде за рад по једном  члану Управног за 2011. годину  на 

годишњем нивоу износи 3.404.927 динара.  

Просечан месечни нето износ накнаде по члану Управног одбора Агенције за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о у 2011. години износи 283.743 динара.   

Трошкови дневница  чланова Управног одбора Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о  

У поступку ревизије је утврђено да  је Уговорима о  регулисању права, обавеза и одговорности  

закљученим са члановима Управног одбора Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о, утврђен само износ месечне накнаде као и да је чланом 2. став 2. наведеног уговора утврђено 

да члан Управног одбора прихвата да се на сва права, обавезе и одговорности који нису утврђени 

овим уговором примењују одговарајуће одредбе закона и Уговора о оснивању Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. Међутим, наведеним  уговором није прописано да 

именовани има право на накнаду дневница, трошкова превоза и смештаја приликом путовања ради 

присуствовања седницама Управног одбора Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о, иако је то питање које је неопходно уредити појединачним уговором који се закључује са 

чланом Управног одбора Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  

У поступку ревизије је утврђено да је Одлуком заменика председника Управног одбора Агенције 

за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. о упућивању на службено путовање у иностранство 

ОУ/УО - 19/542 од 13. децембра 2011. године, члан управног одбора упућен на службено путовање 

у Београд, са сврхом путовања: седница Управног одбора и да је предвиђено да службено 

путовање траје три дана, од 15.  децембра до 17. децембра 2011. године.  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је обрачунала и исплатила трошкове 

наведеног службеног путовања у укупном износу од 46 хиљада динара  иако  исплате по овом 

основу нису предвиђене Уговором о регулисању права, обавеза и одговорности који је 

закључен са чланом Управног одбора, нити су предвиђене посебним актом Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. 

Накнаде члановима  Скупштине Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. 

Уговором о оснивању Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе прописано је да 

Скупштину Друштва чини пет чланова, да се Скупштина Друштва сазива најмање једном годишње 

(редовна Скупштина), а ванредна по потреби. Такође, прописано је да се за рад у Скупштини 

Друштва, члановима Скупштине може утврдити накнада, као и да висину те накнаде одређује 

Скупштина Друштва водећи рачуна о томе да накнада буде у сразмери са задацима чланова 

Управног одбора и финансијским стањем Друштва. 

Одлуком Скупштине Друштва ОУ/СД бр. 150/7 од 28.  јануара 2011. године утврђена је накнада за 

чланове Скупштине Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о за 2011. годину, и то у 

месецу јулу 2011. године у висини износа 2 (две) просечне зараде исплаћене у Друштву, за 

претходна три месеца (април, мај и јун), а у месецу јануару 2012. године у висини износа 2 (две) 

просечне зараде  исплаћене у Друштву, за претходна три месеца (октобар, новембар и децембар). 

Члановима Скупштине Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. су исплаћене  

накнаде  у укупном бруто  износу од  9.780.530 динара, од чега се 146.070 динара односи на путне 
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трошкове, тако да  разлика од 9.634.460 динара представља бруто наканаду исплаћену наведеним 

лицима у току 2011.године. 

Наведене исплате путних трошкова члановима Скупштине у износу од 146 хиљада динара су 

извршене, иако нису  предвиђене посебним интерним актом Агенције. 

Обрачунате накнаде члановима Скупштине Друштва у 2011. години износе: 

Бруто 

 накнаде 

Нето 

накнаде 

Број чланова 

скупштине 

Просечан нето износ 

по члану за 2011. 

годину 

Просечан месечни 

 износ по члану  у 2011. години 

9.634.460 6.397.282 5 1.279.456 106.621 

 

На основу наведеног утврђено је: 

1. У финансијском плану Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. за 2011. 

годину на који је Влада дала сагласност, приказани су укупни издаци за трошкове зарада, 

накнада  и осталих  личних расхода, без приказа структуре по врсти издатака и без 

података о појединачним износима. 

2. Исплата износа од 281.712 хиљада динара на име дела неутрошених средстава на 

позицији Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, до износа одобреног 

Финансијским планом за 2011. годину и утврђене базе трошкова за 2011. годину, извршена 

је на основу Одлуке  Управни одбор Агенцијe број ОУ/УО 715/ од 27.12.2011. године, без 

одржавања седнице Управног одбора, што је супротно одредбама  чл. 4. Пословника о раду 

Управног одбора Агенције. 

3. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је обрачунала и исплатила 

трошкове службеног путовања  члановима Управног одбора и Скупштине Друштва у 

укупном износу од 192 хиљаде динара,  иако  исплате по овом основу нису предвиђене 

Уговором о регулисању права, обавеза и одговорности закљученим  са члановима Управног 

одбора и члановима Скупштине Друштва, нити су предвиђене посебним актом Агенције 

за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о; 

Препорука 8: 

Препоручује се Агенцији  за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о да донесе интерни акт 

којим ће прецизно уредити права и обавезе чланова Управног одбора Друштва и Скупштине 

Друштва из Црне Горе у вези са  дневницама, трошковима превоза и смештајем приликом 

путовања у Београд ради присуствовања седницама Управног одбора и седницама 

Скупштине Друштва. 

Препорука  9: 

Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о да у финансијском 

плану, на који Влада Републике Србије даје сагласност, прикаже издатаке за трошкове 

зарада, накнада и остале личне расходе по врстама и са појединачним износима. 
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Трошкови накнада по Уговорима о привременим и повременим пословима 

Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима у 2011. години 

износили су 32.972 хиљаде динара од чега се на накнаде волонтерима односи износ од 9.017 

хиљада динара, а остатак од 23.955 хиљаде динара на исплате накнада за обављање привремених и 

повремених послова у Републици Србији и Црној Гори.  

Одредбама члана 197. Закона о раду предвиђено је да послодавац може за обављање послова који 

су по својој природи такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години да закључи 

уговор о обављању привремених и повремених послова. 

За обављање послова из области научноистраживачког рада: 

За пружање услуга из области наставног и научноистраживачког рада са Драганом Катанићем, 

чланом Скупштине Друштва, закључена су три уговора о привременим  и повременим пословима 

у 2011. години  у укупном  трајању од 246 радних дана, што је за 126  дана дуже од законског 

максимума (120 радних дана), супротно члану 197. Закона о раду, коме је исплаћен по том основу 

укупан износ од 2.240 хиљада динара. 

Преглед Уговора са Драганом Катанићем: 

 

Број Уговора Период Број дана Опис посла 

Уговорени 

месечни 

нето износ 

HUM.00 br.5/50 02.02.2011. 04.01 - 27.06.2011. 116 

пружање услуга из области настваног и 

научностраживачког рада  306.000 

HUM.00 br. 5/2015 

05.07.2011. 28.06 - 31.07.2011. 21 

пружање услуга из области настваног и 

научностраживачког рада  348.000 

HUM.0035/273 od 

10.08.2011. 22.08 - 31.12.2011. 109 

пружање услуга из области настваног и 

научностраживачког рада  348.000 

Инструктори летачи: 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је дана 20. априла  2011. године закључила 

уговоре о обављању привремених  и повремених  послова због повећаног обима посла на радном 

месту инструктора летача у Центру за обуку - одељење за обуку летачког особља и особља које 

одржава ваздухоплове у којима је наведено да ће извршиоци послове обављати максимално до 120 

радних дана почев од 20. априла до 10. октобра 2011. године. 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је са истим извршиоцима закључила 

уговоре о обављању привремених и повремених послова дана 13. октобра 2011. године због 

повећаног обима посла за обављање послова на радном месту Инструктора летача у 

Ваздухопловној академији почев од 13. октобра 2011. године до 31. децембра 2011. године. 

На основу приложених описа послова инструктора летача уз закључене уговоре о обављању 

привремених и повремених послова  који се односе на  период од  20. априла до 10. октобра 2011. 

године и описа послова инструктора летача по основу уговора закључених за  период  од 13. 

октобра од 31. децембра 2011. године, утврђено је да су описи послова  исти.  Укупан број радних 

дана који су остварени на основу закључених уговора за обављање привремених и повремених 
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послова преко законом прописаних 120 радних дана и износ исплаћених накнада за прекорачени 

број дана је приказан у табели. 

Име и презиме Број Уговора Период Број дана 
Уговорени месечни 

нето износ: 

Марко Марковић HUM.00 35/163 20.04.2011. 20.04 - 10.10.2011. 120 148.337 

Марко Марковић HUM.00 35/308 14.10.2011. 13.10.-31.12.2011 55 148.337 

Иван Еделенис HUM.00 35/162 20.04.2011. 20.04 до 10.10.2011 120 148.337 

Иван Еделенис HUM.00 35/309 14.10.2011. 13.10.-31.12.2011. 53 148.337 

Немања Радишић HUM.00 35/161 20.04.2011. 20.04 до 10.10.2011. 120 148.337 

Немања Радишић HUM.00 35/310 14.10.2011. 13.10.-31.12.2011. 56 148.337 

Драган Демоња HUM.00 35/160 20.04.2011. 20.04 - 10.10.2011. 120 148.337 

Драган Демоња HUM.00 35/311 14.10..2011. 13.10.-31.12.2011. 56 148.337 

Укупан број ангажованих лица и број дана: 

Рб. Име и презиме Опис посла 
Број ангажованих 

дана 

Преко 120 

радних дана 

Износ исплаћених  

накнада (бруто) за 

прекорачени број 

дана 

1 Драган Катанић 

пружање услуга из области  настваног и 

научностраживачког рада 246 126 2.240 

2 Марко Марковић инструктор летач 175 55 545 

3 Иван Еделенис инструктор летач 173 53 550 

4 Немања Радишић инструктор летач 176 56 615 

5 Драган Демоња инструктор летач 176 56 623 

 
Укупно: 

  
346 4.573 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе је ангажовала пет лица за обављање 

послова у трајању дужем од 120 радних дана у 2011. години по уговорима о привремним и 

повременим пословима супротно члану 197. Закона о раду
36

 и по том основу исплатила 

накнаде по уговорима за привремене и повремене послове у укупном износу од 4.573 хиљаде 

динара. 

На основу наведеног утврђено је: 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе  је ангажовала  пет лица  по уговорима о 

обављању привремених и повремених послова у трајању дужем од 120 радних дана у 2011. 

години, супротно члану 197. Закона о раду и по том основу исплатила бруто наканде по 

уговорима за привремене и повремене послове у укупном износу од 4.573 хиљаде динара. 

2.7.4.2. Трошкови накнада по уговорима о делу 

Трошкови накнада по уговорима о делу исказани су у износу од 40.028 хиљада динара, од чега се 

на ове трошкове настале у представништву у Црноj Гори односи износ од 1.366 хиљада динара. 

Разлика од 38.662 хиљаде динара се односи на: 

                                                 
36 Сл. гласник РС бр.24/2005,61/2005 и 54/2009 
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- накнаде исплаћене официрима и подофицирима Војске Србије по уговорима о делу у износу од 

29.546 хиљада динара; 

- накнаде исплаћене чуварима радио навигационих објеката (радио фарова) у износу од 3.844 

хиљада динара;      

- накнаду исплаћену за услуге израде и одржавања пословног софтвера основних средстава у 

износу од 1.000 хиљада динара; 

- накнаду исплаћену за услуге истраживања, односно развоја – анализа функционалних блокова  

ваздушног простора у окружењу Републике Србије у износу од 101 хиљада динара. 

Упућивање официра и подофицира Војске Србије у Агенцију за контролу летења Србије и Црне 

д.о.о  

Исплате официрима и подофицирима Војске Србије у укупном износу од 29.546 хиљада динара 

извршене су по уговорима о делу закљученим са 19 официра и подофицира Војске Србије за 

обављање развојних и истраживачких пројеката из области унапређења цивилно-војне 

координације, на основу Споразума закљученог са Министарством одбране HUM.00 бр.380/2 од 

14. маја 2008. године, којим су  уређени  услови и начин упућивања официра и подофицира Војске 

Србије у Агенцију  за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о,  и то: 

Обрачунате накнаде по уговорима о делу по месецима у 000 динара 

јануар 2.175 

фебруар 2.175 

март 2.175 

април 2.386 

мај 2.386 

јуни 2.572 

јули 2.572 

август 2.572 

септембар 2.572 

октобар 2.617 

новембар 2.617 

децембар 2.727 

Укупно: 29.546 

За извршене исплате у укупном износу од 29.546 хиљада динара нису сачињени записници о 

извршеним услугама по закљученим уговорима о делу, што је супротно одредбама чл. 622.и 623. 

ст. 3. Закона о облигационим односима. 

Одредбама чл. 622. Закона о облигационим односима прописано је да је наручилац дужан примити 

рад извршен према одредбама уговора и правилима посла и чл. 623. ст 3. истог закона којима је 

прописано да наручилац није дужан исплатити накнаду пре него што је прегледао извршени рад и 

одобрио га, изузев ако је друкчије уговорено. 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је извршила исплату 29.546 хиљада 

динара по уговорима о делу за које не постоји доказ да су предметне услуге извршене, јер 

није сачинила записнике о извршеним услугама по закљученим уговорима о делу, што је 

супротно одредбама чл. 622. и 623. ст. 3. Закона о облигационим односима. 
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Услуге чувања радио-навигационих објеката Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је у 2011. години закључила 23 уговора о 

делу са извршиоцима посла чувања радио-навигацоних објеката Агенције за контролу летења 

Србије и Црне Горе. 

Уговорима је утврђен износ месечне накнаде чувара поменутих објеката који на годишњем нивоу 

износи 142 хиљаде динара, а за период од четири године ( од 1. јануара.2011. г. до  31. децембра 

2014. г.) износи 569 хиљада динара.  

Одредбама чл. 622. Закона о облигационим односима прописано је да је наручилац дужан примити 

рад извршен према одредбама уговора и правилима посла и чл. 623. ст 3. истог закона којима је 

прописано да наручилац није дужан исплатити накнаду пре него што је прегледао извршени рад и 

одобрио га, изузев ако је друкчије уговорено. 

У поступку ревизије je утврђено: 

1. да у Списку радних места Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о нису 

предвиђени послови чувања радио-навигационих објеката, тако да су избор извршилаца послова 

чувања ових објеката и  закључење уговора о делу са именованим лицима спроведени  у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама и одредбама  Закона о раду;  

2. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. није презентовала доказе о извршењу 

уговора о делу достављањем дневника обиласка и запажања у смислу одредаба чл. 1. тач.11)  

уговора о делу закљученим са наведеним лицима,  што је супротно одредбама чл. 622.и 623. ст.3. 

Закона о облигационим односима. 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. не поседује доказе о извршењу 23 

уговора о делу ( дневнике обиласка и запажања у смислу одредаба чл. 1. тач.11)  уговора о 

делу закљученим са  извршиоцима посла чувања радио-навигацоних објеката Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе), што је супротно одредбама чл. 622.и 623. ст. 3. Закона 

о облигационим односима. Укупан обрачунати бруто износ наведених  уговора о делу који се 

односи на период од 1. јануара до 31. децембра 2011. године је 3.844 хиљаде динара (нето 2.552 

хиљаде динара).  

Услуге израде и одржавања пословног софтвера основних средстава 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је после спроведеног поступка јавне 

набавке мале вредности 64/У/11, закључила уговор о делу за вршење услуге у области 

књиговодства израде пословног софтвера основних средстава са Филиповић Миодрагом из 

Београда НАБ.00. бр. 35/272 од 18. августа 2011 којим су предвиђени израда и одржавање  

пословног софтвера основних средстава на три рачунара.  

Уговором је предвиђен начин плаћања укупне цене од 1.000 хиљада динара за ову услугу тако што 

се плаћање износа од 640 хиљада  динара односи на услуге израде и инсталацији софтвера на три 

рачунара Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о у року од 10 дана од датума 

Записника  о извршеној инсталацији, потписаног од стране овлашћених лица обе уговорне стране, 

док се плаћање  износа од 360 хиљада динара односи на  одржавање  софтвера и врши се месечно, 

у 12 рата по 30.000 динара (чл. 1. ст. 1.тач. 2) Уговора). Сходно одредбама наведеног уговора, 

услугу израде пословног софтвера основних средстава  извршилац се обавезао да уради у року од  

10 календарских дана од датума ступања уговора на снагу, а услуге одржавања да врши у периоду 
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од 12 месеци почев од месеца  који следи након потписивања Записника  о извршеној инсталацији  

поменутог софтвера. 

Записником НАБ.00 бр. 35/279 од 24. септембра 2011. године о извршеној инсталацији пословног 

софтвера основних средстава (а који записник су потписали извршилац посла и представник 

Наручиоца) констатовано је да је Филиповић Миодраг, према спецификацији добијеној од 

Наручиоца, извршио израду и тестирање захтеваних функционалности, као и да програм основних 

средстава ради према захтевима Наручиоца, да је наручени софтвер инсталиран на три рачунара 

код Наручиоца, да је стављен  у функцију и да се може користити.   

Такође, утврђено је да је AB Soft д.о.о из Београда дана 25. децембра 2009.године испоставио 

Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о рачун бр. 94347 (на основу Уговора 

9АКО52 и Записника 027865), а Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. дана 13.  

јануара 2010. године извршила плаћање износа од 141 хиљада динара за инсталацију и поставку 

надоградње софтвера за евиденцију основних средстава и софтвера материјалног књиговодства, 

који је стављен у употребу на основу записника од  23. септембра 2009. године који су потписали 

представник AB Soft д.о.о и Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. 

Одредбама члана 27. Закона о јавним набавкама прописани су услови за покретање поступка јавне 

набавке односно набавка треба да је предвиђена годишњим планом набавке и да су за ту набавку 

предвиђена средства у финансијком плану наручиоца, као и да средства за одређену јавну набавку 

не могу бити већа од износа који је предвиђен прописом којим се уређује извршење буџета и 

јавног финансирања. 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је у Финансијском плану за 2011. 

годину на позицији Нематеријални трошкови, планирала јавну набавку мале вредности 

услуга у износу од 1.000 хиљада динара без ПДВ у области књиговодства- израда пословног 

софтвера за књиговодство основних средстава и услуга одржавања наведеног пословног 

софтвера за књиговодство за период од једне године, иако је у току 2009. године извршила  

набавку пословног софтвера за евиденцију основних средстава и софтвера материјалног 

књиговодства у вредности од 141 хиљада динара од AB Soft д.о.о из Београда, што је 

супротно одредбама члана 27. Закона о јавним набавакама у вези са чланом 2. Закона о 

буџетском систему“   

Чињеница коју је субјект ревизије изнео у приговору да  је  АB Soft d.o.o. у процедури развоја 

потребних функционалности у програмској апликацији евиденције основних средстава и да 

очекује да ће бити у могућности да исту користи у наредном периоду,  није од утицаја на измену 

ревизорског  налаза, с обзиром да ће мере које је субјект ревизије предузео ради отклањања 

насталог проблема  имати дејство убудуће.  

 

Услуге истраживања, односно развоја – анализа функционалних блокова ваздушног простора у 

окружењу Републике Србије  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  је, с позивом на чл. 199. Закона о раду и 

чл. 7. ст.1. тач. 13) Закона о јавним набавкама, као и на  решење Министарства за инфраструктуру 

и енергетику број 119-01-35/2011 – 01 од 14. априла 2011.године, закључила уговор о делу са 

Ћосић Марком за вршење услуге истраживања, односно развоја-анализе функционалних блокова 

ваздушног простора у окружењу Републике Србије.   
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Чланом 1. Уговора предвиђено је да се извршилац посла обавезује да за потребе Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о као наручиоца пружи услуге истраживања, односно 

развоја дефинисане наведеним решењем Министарства за инфраструктуру и енергетику, којим је 

формирана Радна група за анализу функционалних блокова ваздушног простора у окружењу 

Републике Србије, као и да ће извршлац обавати услуге за потребе Наручиоца посла у складу са 

Решењем и налогом руководиоца поменуте Радне групе. 

Уговором је предвиђена  месечна накнада за извршиоца посла  у висини од 101 хиљада динара, да 

ће извршилац наведене послове обављати у периоду од 1. маја 2011. до 31. децембра 2011.године, 

као и да ће наручилац посла после завршетка посла утврдити количину и квалитет извршеног рада. 

Одредбама чл. 622. Закона о облигационим односима прописано је да је наручилац дужан примити 

рад извршен према одредбама уговора и правилима посла и чл. 623.ст 3. истог закона којима је 

прописано да наручилац није дужан исплатити накнаду пре него што је прегледао извршени рад и 

одобрио га, изузев ако је друкчије уговорено. 

У поступку ревизије је утврђено да Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  

као наручилац посла и Ћосић Марко као извршилац посла, по извршеном послу нису 

сачинили  записник, односно други документ као доказ да је извршилац пружио уговорене 

услуге анализе функционалних блокова ваздушног простора у окружењу Републике Србије, 

односно није пружен доказ да је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  као 

наручилац  примила извршене услуге, иако је  вршила плаћање  уговорене месечне накнаде 

извршиоцу посла у периоду од  1. маја  до 31. децембра 2011. године у укупном нето износу од 

807 хиљада динара, супротно одредбама чл. 622. и 623. ст. 3. Закона о облигационим 

односима. 

На основу наведеног утврђено је: 

1. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је извршила исплату 29.546 хиљада 

динара по уговорима о делу за које не постоји доказ да су предметне услуге извршене,  јер није 

сачинила записнике о извршеним услугама по закљученим уговорима о делу, што је супротно 

одредбама чл. 622. и 623. ст. 3. Закона о облигационим односима. 

2.  Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе  д.о.о је у 2011. години  извршила уплату 

бруто износа од 3.844 хиљаде динара (нето 2.552 хиљаде динара) по основу 23  уговора о делу 

чуварима радио-навигационих објеката Агенције, без доказа да су уговорене услуге извршене  

(нису сачињени дневници обиласка и запажања), што је супротно одредбама чл. 622.и 623. ст. 

3. Закона о облигационим односима. 

3. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе  д.о.о је у 2011. години  планирала и 

спровела  јавну набавку мале вредности услуга израде пословног софтвера за књиговодство 

основних  средстава и услуга одржавања наведеног софтвера  за период од једне године у 

износу од 1.000 хиљада динара без ПДВ,  иако  је  наведена услуга већ била плаћена у 2010. 

години предузећу AB Soft д.о.о из Београда у износу од 141 хиљада динара и плаћени софтвер  

стављен у употребу на основу записника од 23. септембра 2009. године који су потписали 

представник AB Soft д.о.о и Агенције, чиме је поступила супротно одредбама члана 27. Закона 

о јавним набавакама у вези са чланом 2. Закона о буџетском систему . 

4.У поступку ревизије је утврђено да Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  

као наручилац посла и Ћосић Марко као извршилац посла, по извршеном послу нису сачинили  

записник, односно други документ као доказ да је извршилац пружио уговорене услуге анализе 
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функционалних блокова ваздушног простора у окружењу Републике Србије, односно није 

пружен доказ да је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  као наручилац  

примила извршене услуге, иако је вршила плаћање уговорене месечне  накнаде извршиоцу посла 

у периоду од 1. маја  до 31. децембра 2011. године у укупном нето износу од 807 хиљада динара, 

супротно одредбама чл. 622. и 623. ст. 3. Закона о облигационим односима. 

2.7.4.3. Остали лични расходи и накнаде  

Остали лични расходи и накнаде исказани у укупном износу од 198.532 хиљада динара се односе 

на следеће: 

Опис у 000 динара 

Отпремнина запосленима 67.927 

Накнада трошкова  превоза запосленима 42.633 

Једнократна накнада у складу са социјалним програмом –рођење детета 11.507 

Остале солидарне помоћи 10.896 

Давање пензионерима на име јубиларних  награда и друго 5.101 

Трошкови службених путева 57.701 

Остало 2.767 

Укупно  198.532 

 

2.7.5. Трошкови амортизације и резервисања (група 54) 

Исказани трошкови амортизације и резервисања у 2011. години у укупном износу од 1.347.182 

хиљада динара се односе на трошкове амортизације 1.203.797 хиљаде динара и на трошкове 

резервисања 143.385 хиљада динара. 

Трошкови амортизације у износу од 1.203.797 хиљаде динара се у највећем делу односе на 

амортизацију опреме 950.006 хиљада динара, амортизацију расходоване опреме по одлуци 

ОУ/180/10 износ од 132.635 хиљада динара и амортизацију некрeтнина 106.832 хиљаде динара. 

Трошкови резервисања у износу од 143.385 хиљада динара се односе на трошкове резервисања за 

отпремнине 49.570 хиљада динара и на трошкове резервисања за јубиларне награде  93.815 хиљада 

динара. 

2.7.6. Остали пословни расходи (група 53 и 55) 

Исказани остали пословни расходи у износу од 1.294.007 хиљада динара се односе на: 

 

у 000 динара 

Трошкови закупнина 446.020 

Остали нематеријални трошкови 370.397 

Трошкови услуга одржавања 115.281 

Трошкови траснпортних услуга 98.234 

Трошкови осталих услуга 79.502 

Трошкови непроизводних услуга 47,605 

Трошкови репрезентације 4.419 

Трошкови премије осигурања 70.553 

Трошкови платног промета 14.096 

Трошкови чланарина 18.735 
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Ттошкови пореза 29.165 

Укупно: 1.294.007 

Трошкови закупа исказани су у износу од  446.020 хиљада динара и највећим делом се односе се 

на закуп војних непокретности на основу уговора и припадајућих анекса закључених са 

Министарством одбране – Војнограђевнски центар. Уговорена цена закупа за 2011. годину је 

429.330 хиљада динара. 

Остали нематеријални трошкови исказани су у укупном износу од 370.970 хиљада динара, од чега 

се износ од  303.040 хиљада динара односи на кварталне трошкове EUROCONTROL-а,  у складу са  

Законом о ратификацији мултилатералног споразума о рутним накнадама.  

Трошкови услуге одржавања у износу од 115.281 хиљада динара највећим делом се односе на 

услуге текућег и  инвестиционог одржавања у износу од 87.958 хиљада динара пружених од стране 

инодобављача Frequentis, Thales, Aerodata и др. 

Од исказаних трошкова транспортних услуга, највећи део се односи на трошкове телефона 

исказаних у износу од 67.334 хиљада динара, трошкове телефона представништва у износу од 

19.944 хиљада динара и друге трошкове транспортних услуга. 

Трошкови осталих услуга исказани у износу од 79.502 хиљаде динара се односе на: 

     у 000 динара 

Остале услуге обезбеђења имовине 34.475 

Трошкови обезбеђења имовине (представништво) 1.651 

Трошкови комуналних услуга 27.268 

Трошкови услуге заштите на раду 3.617 

Трошкови осталих производних услуга 12.043 

Остало 448 

Остале услуге обезбеђења имовине се односе на услуге физичко-техничког обезбеђења радарске 

станице Кошевац, пружених од стране привредног друштва Београд сигурност д.о.о. Београд  у 

укупном износу од 2.566 хиљада динара, а  на основу Уговора закљученог 14. јуна 1989. године 

између Савезна управа за контролу летења Београд  и наведеног привредног друштва.  

Услуге физичког обезбеђења објеката: Аеродром Вршац, АКЛ Батајница торањ, КВ Лађевци, Нова 

зграда-Нови Београд, ОКЛ – Обласна контрола Београд, Предајни центар, Београд, Раља – 

Младеновац, ШКЛ – Школски центар Београд, Трг Николе Пашића 10. пружене су од стране 

привредног друштво G4S SECURE SOLUTIONS д.о.о. Србија. 

Друштво „Телус“ Београд је вршило услуге одржавања хигијене у 2011. години на основу Уговора 

о пружању услуга хигијене у пословним просторијама које се налазе на аеродорому Београд - 

објекат ОКЛ, АКЛ и Центар за обуку од 21. фебруара 2006. године и Уговора о  пружању услуге 

одржавања хигијене у административном објекту Агенције за контролу летења д.о.о на Тргу 

Николе Пашића  бр. 10 од дана 6. августа 2007. године. 

2.7.7. Финансијски приходи (група рачуна 66) 

У 2011. години остварени су финансијски приходи у износу од  490.511 хиљада динара, од чега се 

на позитивне курсне разлике односи износ 482.026 хиљада динара а преостали износ од 8.485 на 

приходе од камата. 
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2.7.8. Финансијски расходи (група рачуна 56) 

Исказани финансијски расходи у износу од 579.841 хиљада динара односе се на расходе камата у  

износу од 156.163 хиљаде динара и на негативне курсне разлике у износу од 423.678 хиљада 

динара. 

Од укупних расхода камата исказаних у износу од 156.163  хиљада динара на обрачунату редовну 

камату се односи износ од 155.453 хиљаде динара, и на обрачунату затезну камату 709 хиљаде 

динара. 

Укупни трошкови камата у 2011. години износе 155.453 хиљаде динара: 

 

у 000 динара 

Обрачуната и плаћена камата у 2011. 76.955 

Укалкулисани трошкови  камата 42.155 

Погрешно евидентиране отплате кредита 36.344 

Укупно: 155.454 

Трошкови камата у 2011. години по банкама: 

 

у 000 динара 

Eвропска инвестициона банка (EIB) 2.434 

Eвропска инвестициона банка (EIB) 11.371 

Eвропска инвестициона банка (EIB) 9.274 

Eвропска инвестициона банка (EIB) 14.609 

Eвропска инвестициона банка (EIB) 9.376 

Европска банка за обнову и развој (EBRD) 29.891 

Укупно: 76.955 

Камата која се односи на 2011. годину,  а доспева за плаћање у 2012. години (укалкулисана камата) 

износи 42.155 хиљада динара. 

Због погрешно евидентиране отплате ануитета дугорочног кредита од Европске инвестиционе 

банке расходи камата су исказани у износу већем за 36.344 хиљаде динара, обавезе у већем износу 

за 36.911 хиљада и негативне курсне разлике у већем износу за 567 хиљада динара што је 

детаљније објашњено у Напомени број 2.6.15.1 Споразум о зајму закључен са Европском 

инвестиционом банком.  

На основу наведеног утврђено је: 

По основу отплате анутитета дугорочног кредита од Европске инвестиционе банке расходи 

камата су  исказани у износу већем за 36.344 хиљаде динара, обавезе у већем износу за 36.911 

хиљада динара и негативне курсне разлике у већем износу за 567 хиљада динара.  

2.7.9. Остали приходи (група рачун 67 и 68) 

Остали приходи исказани су у износу од 99.403 хиљаде динара и односе се на:  
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у 000 динара 

Добици од продаје основних средстава 466 

Остали непоменути приходи 7.659 

Приходи од усклађивања вредности потраживања  91.278 

Укупно: 99.403 

Исказани добици  од продаје основних средстава се највећем делу од 458 хиљада динара односе на 

реализацију Уговора о купопродаји расходоване имовине од 21. децембра 2010. године, 

закљученог са привредним друштвом FOCUS RECYCLING. Имовина је расходована Решењем 

ФИН.00 бр. 45/61 од 10. новембра 2010. године.  

Остали непоменути приходи се односе на остварене приходе по основу накнаде штете од Дунав 

Осигурања. 

Приходи од усклађивања вредности потраживања се у највећем делу односе на укидање исправке 

вредности потраживања од ино - купаца за терминалне накнаде извршених ранијих година за које 

су евидентиране  обавеза за примљене авансе од истих ино-купаца и др. 

2.7.10. Остали расходи 

Остали расходи исказани у износу од 382.439 хиљада динара се највећим делом односе на расходе 

настале по основу обезвређења потраживања за терминалне накнаде од авио компанија у износу 

од 333.310 хиљада, по одлуци Управног одбора, а на основу оцене о наплативости истих, и на   

расходе по основу директних отписа потраживања по основу рутних накнада по препоруци CRCO  

у износу од 43.926 хиљада динара које је одлуком Управног одбора потврђена.  

2.7.11. Нето губитак пословања које се обуставља  

Исказани износ нето губитака пословања које се обуставља од 42.212 хиљада динара представља 

разлику између прихода насталих по основу исправке грешке настале у ранијем периоду у износу 

од 506 хиљада динара и накнадно утврђених расхода из ранијих година и исправке грешке из 

ранијих година у износу од 42.718 хиљада динара. 

Расходи  претходног периода и  исправка грешака из ранијег периода исказани у износу од 42.718 

хиљада динара се највећим делом односе на обавезе према Директорату цивилног ваздухопловства 

у износу од 27.468 хиљада, од чега се на обавезе по Одлуци о дефинисању обавеза за период од 

2008. до 2010. године односи износ од 23.064 хиљада динара, која је донета у 2011. години. 

2.8. Резултат периода 

У 2011. години остварен је добитак у износу од 329.303 хиљаде динара а добитак из редовног 

пословања у износу од 996.448 хиљада динара. Финансијски расходи су већи од финансијских 

прихода за 89.330 хиљада динара, док су остали расходи већи за 283.036 хиљада динара од 

остварених осталих прихода.  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је исказала приход од услуга прелета преко 

територије Босне и Херцеговине у мањем износу за EUR 698.644,26, односно 73.107  хиљада 

динара и за исти износ исказала мањи добитак текуће године. (Напомена 2.7.1.2.2.) 
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Расходи камата су исказани у износу већем за 36.344 хиљада динара и добитак текуће године у 

износу мањем за исти износ. ( Напомена број 2.6.15.1.)   

Као што је објашњено у Напоменама 2.6.15.1. и 2.7.1.2.2. које имају утицаја на висину 

финансијског резултата пословања исказану у билансу успеха за 2011. годину у наставку се даје 

преглед и то: 

                у 000 динара 

Број напомене 
 

Мање исказан добитак 

2.7.14.1. 
 

36.344 

2.8.1.2.2. 
 

73.107   

Укупно: 
 

109.451 

На основу наведеног утврђено је следеће:  

На основу прегледа података у вези Напомена број 2.6.15.1. и 2.7.1.2.2. које се односе на 

добитак текућег периода Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о исказала је 

добитак у билансу успеха за годину завршену на дан 31. децембра 2011. године у мањем износу 

за 109.451 хиљада динара. 

2.9. Јавне набавке 

Систем набавки у Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о уређен је на начин да 

послове јавних набавки обавља Набавна служба као централизована служба за јавне набавке 

предвиђена Правилником о организацији и систематизацији послова Агенције за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о ОУ/УО.01 број 192/5 од 19. маја 2011. године који се примењује од 23. 

маја 2011. године. До почетка примене овог правилника, примењивао се Правилник о 

организацији и систематизацији радних места Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о ТОР.01 број 558/1 од 12. августа 2009. године са изменама и допунама ТОР.01 број 558/3 од 

22. септембра 2009. године и ТОР.01 број 558/10 од 27. октобра 2009. године којим је такође била 

предвиђена Набавна служба. 

Правилником о организацији и систематизацији послова Агенције за контролу летења  Србије и 

Црне Горе д.о.о ОУ/УО.01 број 192/5 од 19. маја 2011. године послови јавних набавки су 

систематизовани самостално, као организациона јединица подршке, која је у надлежности 

Финансијског директора, што је био случај и у периоду важења претходног правилника. 

Делокруг рада Набавне службе је утврђен и Каталогом задатака и Каталогом послова и радних 

места Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о ОУ/УО.01. 558/13 од 30. октобра 

2009. године.  

Важећим Правилником о организацији и систематизацији послова Агенције за контролу летења  

Србије и Црне Горе д.о.о,  у Набавној служби систематизована су радна места Референт за набавке 

инвестиционог значаја, Референт за набавке, Референт набавке мале вредности и Референт за 

уговоре, као и Начелник набавне службе. На наведена радна места распоређено је седам  

запослених, укључујући и начелника Службе.  

Сви запослени имају сертификате за службеника за  јавне набавке стечене у складу са одредбама 

члана 97. Закона о јавним набавкама.  
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План јавних набавки у 2011. години и План инвестиција у 2011. години усвојио је Управни одбор 

Друштва на телефонској седници одржаној дана 24. јануара 2011. године. 

Процедуром под називом „Набавка и улазна контрола“  НАБ.ПРОЦ.001 од 1. августа 2010. године  

која се примењује у свим организационим јединицама Агенције, дефинисане су активности које се 

односе на процес набавке добара, услуга и радова. Наведеном  процедуром су прописани поступци 

планирања набавке, покретања поступка набавке, избора понуђача, закључивања и реализације 

уговора, улазне контроле и рекламације, и то: 

- тачком 5.3. наведеног документа прописано је да се реализација поступка јавне набавке и избор 

најповољнијег понуђача врши у складу са Законом о јавним набавкама и важећим подзаконским 

актима, као и QMS документом Спољне услуге -  SAF. DOC.001, кроз неколико фаза (израда 

одлуке о покретању поступка набавке и решења о формирању комисије за јавну набавку, 

објављивање јавног позива /достављање позива за подношење понуда, јавно отварање понуда и 

израда записника о јавном отварању понуда, селекција понуђача кроз стручну оцену понуда и 

израда извештаја комисије за јавну набавку, одлука о избору најповољније понуде, жалбени рок и 

закључење уговора након стицања законских услова); 

- набавка добара, услуга и радова из иностранства врши се сходно одредбама горе наведене  

процедуре и у складу са Законом о спољнотрговинском пословању, Законом о девизном 

пословању и Царинским законом, као и Законом о планирању и изградњи; 

-  подтачком 5.4.1.2. прописана је процедура квантитативног/квалитативног пријема добара на 

начин да  пријем и преглед  пристигле робе врши стручна комисија, која је дужна да након пријема 

прегледа робе сачини Записник/Извештај о квантитативном/квалитативно пријему добара 

(документ у слободној форми) који садржи: датум и заводни број записника/извештаја, назив 

испоручиоца, број уговора и датум уговора; број и датум решења о формирању стручне комисије; 

датум када је извршен квантитативни/квалитативни пријем; налаз стручне комисије; уочени 

недостаци (ако постоје);  

-тачком 5.4.2. прописана је процедура набавке услуга која подразумева: да се након закључења 

уговора за набавку услуга доноси запис у општој форми на меморандуму фирме - Решење о 

именовању лица за стручни надзор  над извршењем услуге (Прилог 5. Процедуре); да се у решењу  

наводе лица која су именована за вршење надзора; да тај  запис израђује запослени у Набавној 

служби, а оверава га Начелник набавне службе, директор/руководилац организационе јединице 

која иницира поступак набавке, финансијски директор, а потписује председник Управног одбора; 

да се попуњени запис доставља Набавној служби, лицима која су именована за надзор над 

извршењем услуге и организационој јединици која је иницирала поступак набавке,  да се 

наведени запис чува у складу са одредбама Закона о јавним набавкама; да је лице задужено за 

надзор дужно да након извршене услуге овери рачун који се односи на услугу која је предмет 

набавке;   

-тачком 5.4.3. прописана је процедура набавке радова, чијом подтачком 5.4.3.2. је прописан 

пријем радова, и то: да се након завршетка радова доноси запис у општој форми  на меморандуму 

фирме - Решење о именовању чланова комисије за примопредају и коначан обрачун радова 

(Прилог 7 процедура);  да је стручна комисија (која се састоји од представника Агенције и 

извођача радова) дужна да сачини Записник о примопредаји и коначном обрачуну радова 

(документ у слободној форми), који обавезно садржи следеће податке: датум записника; назив 

извођача радова, број уговора и датум уговора; број и датум решења о формирању стручне 

комисије; датум када су радови започети и завршени; напомене надзорног органа и чланова 

комисије; документацију на основу које се врши коначан обрачун радова; решење о пријему 
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радова са обрачуном укупно изведених радова, као и да чланови стручне комисије, надзорни орган 

и руководилац градилишта својим потписима гарантују да су извршили примопредају радова. 

- тачком 5.5 прописана је процедура рекламација у случају неусаглашене и/или погрешне 

испоруке, у вези са чим стручна служба Агенције обавештава,у писаној форми, референта Набавне 

службе који је задужен за набавку и у вези са чим се сачињава Записник о рекламацији који мора 

да садржи податке за идентификацију испоруке и прецизно описане  разлоге за рекламацију 

испоруке,  као и предлог начина решавања рекламација; рекламирана роба се чува одвојено, под 

статусом неусаглашене испоруке, обележена назнаком „Производи за рекламацију- НЕ 

КОРИСТИТИ“, све док је испоручилац не преузме и не отклони утврђену неусаглашеност; копије 

записника са резултатом о решеној рекламацији се чувају на исти начин као и записник о 

рекламацији при  пријему; 

-тачком 5.6. прописана је процедура окончања поступка набавке на начин да референт у 

Набавној служби утврђује да ли су разрешене све неусаглашености настале у току реализације 

набавке и пријема испоручене робе, односно услуга и радова, те уколико је реализација уговора о 

набавци завршена,  референт у Набавној служби обједињује докуменатцију  коју оверава начелник 

Набавне службе и доставља на књижење Финансијској служби Агенције.   

Наведеном процедуром од 1. августа 2010. године је прописано да је начелник Набавне службе, 

као власник процеса набавке и улазне контроле, одговоран за садржај и спровођење наведене 

процедуре, као и да су руководиоци организационих јединица и сви запослени у Набавној служби 

дужни да у потпуности спроводе и да се придржавају наведене процедуре. 

Прилози који су саставни део ове процедуре су Дијаграм тока процеса Набавка, План набавке, 

Захтев за набавку, Решење о формирању  стручне комисије, Решење о именовању лица за стручни 

надзор над извршењем услуге, Решење о именовању стручног надзора над извођењем радова, 

Решења о именовању чланова комисије за примопредају и коначан обрачун радова и Регистар 

испоручилаца са негативним референцама. 

Одредбама члана 9. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији, прописано је да рачуноводствена 

исправа представља писани доказ о насталој пословној промени и обухвата све податке потребне 

за књижење у пословним књигама тако да се из рачуноводствене исправе може сазнати основ и 

врста пословне промене и које су потписане од стране лица која су овлашћена за састављање и 

контролу рачуноводствених исправа. 

Одредбама члана 15. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама који је донет 

на основу одредаба 2, 8, 16, 28. и  68. Закона о рачуноводству и ревизији, прописано је да су 

обавезни елементи рачуноводствене исправе, између осталог,  назив и број исправе (фактура, 

пријемница, требовање, спецификација,чек, меница и др) и количина и вредност у динарима 

изражени на начин који одговара природи извршеног посла.  

Агенција није интерним актом под називом „Набавка и улазна контрола“ бр. 

НАБ.ПРОЦ.001 од 1. августа 2010. године прецизирала обавезне елементе у  

Записнику/Извештају о квантитативном пријему добара,  а у складу са одредбама члана 15. 

Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама и одредбама члана 9. став 2. 

Закона о рачуноводству и ревизији.  

Агенција је у 2012. години извршила измену наведеног интерног акта и  уз Образложени 

приговор на Нацрт извештаја Државне ревизорске институције доставила измену процедуре 

„ Набавка и улазна контрола“ (верзија 3.) од 22.10.2012. године,  због чега је препорука у вези 

са наведеним изостављена из извештаја. 
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На основу наведеног утврђено је:  

Агенција није интерним актом,  који  се примењивао у  2011. години,  под називом „Набавка и 

улазна контрола“ бр. НАБ.ПРОЦ.001 од 1. августа 2010. године,  прецизирала обавезне 

елементе у Записнику/Извештају  о квантитативном пријему добара, а у складу са одредбама 

члана 15. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама и одредбама члана 9. 

став 2. Закона о рачуноводству и ревизији. 

Поступци јавних набавки које је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.   

планирала и  спровела у 2011. години приказани су у следећој табели:  

Врста поступка Планирано у 000 дин Реализовано               у 000 дин. 

  број вредност број вредност 

Поступак за јавну набавку мале вредности 163 194.000 130 118.832 

Преговарачки поступак  без објављивања 

Јавног позива 21 516.132 107 409.618 

Преговарачки поступак  са објављивањем  

Јавног позива / / 1 14.500 

Отворени поступак       24 958.324 34 458.091 

Укупно: 208 1.668.000 272 1.001.141  

 

Укупна вредност спроведених јавних набавки Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о у 2011. години износи 1.001.141 хиљада динара без ПДВ, од чега 45 поступака набавки 

велике вредности у износу од 882.309 хиљада динара, а 130 поступка мале вредности  у износу  

118.832 хиљада динара. 

Набавке на које се Закон  о јавним набавкама не примењује  

 

Предмет набавке Планирано   у 000 дин       Реализовано                 у 000 дин. 

 

број вредност број вредност 

Добра 27 471.663 27 394.971 

Услуге 52 153.914 52 100.573 

Радови 5 1.478 5 

 
Укупно: 84 627.055 84 496.614  

Подаци  о ревидираним поступцима спроведеним у 2011. години и у претходним  годинама  који 

су са  њима повезани дати су у следећем прегледу: 



ПРЕГЛЕД СПРОВЕДЕНИХ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2011. ГОДИНИ И У ПРЕТХОДНИМ ГОДИНАМА КОЈИ СУ СА ЊИМА ПОВЕЗАНИ,  

ОБУХВАЋЕНИ РЕВИЗИЈОМ 

Рб Предмет 
Поступак  

набавке 

Број 

јавне 

набавке 

Број и датум одлуке о 

покретању поступка 

Назив 

понуђача 

Датум 

закључења 

Уговора 

Вал

ута 

Ввредност 

уговора 

без ПДВ 

Датум  

плаћања 

Вал

ута 
Износ 

1 радио системи 
преговар.без 

обј.јав.поз. 
05/Д/08 НАБ 81/6 22.04.08 

PARK AIR 

SYSTEMS 
08.08.08. еур 4.884.042,40 

25.01.10-

19.02.10 
еур 1.691.856,54 

2 
стр.подр. ЕUROCAT-Е сист.за 

обр.под. 

прегов.без  

обј.јав.поз. 
61/У/11 ФАМ 77/1276 14.07.11 

THALES AIR 

SYSTEMS 
03.10.11. еур 387.198,00 23.11.11 еур 116.159,40 

3 услуге техн.подр.и одрж. 
преговар.без 
обј.јав.поз. 

62/У/11 НАБ 00.93/69 21.06.11 FREQUENTIS 22.09.11. еур 353.485,88 28.10.11 еур 176.742,94 

4 продуж.лиценце МС отворен 35/У/09 НАБ.00.862/2 28.12.09 САГА 25.1.2010 еур 181.565,00 19.01.11 рсд 6,459,058.31 

5 набавка 6 новх софтвера отворен 35/У/09 НАБ.00.862/2 28.12.09 САГА 25.1.2010 еур 181.565,00 04.01.12 рсд 7.622.000,00 

6 антивирусни софтвер 
прегов.без 
обј.јав.поз.чл.24.т.

3. 

30/Д/11 НАБ.00.79/86 15.04.11 SINGI 16.5.2011 рсд 747.000,00 01.06.11. рсд 746,700.00 

7 одрж.прог.кадр.евид. 
прегов.без  
обј.јав.поз.чл.24.т.

3. 

22/У/09 НАБ.00.486/13 28.08.09 СЛОГАН 12.10.10. рсд 250.000,00 20.04.11 рсд 292.000 

 8 навигац.софтвер за план лета отворен 88/Д/10 НАБ.00.79/367 27.12.10 CIRRUS 22.3.2011 еур 8.774,78 29.04.11. еур 8.774,78 

9 набавка папира отворен 53/Д/11 НАБ.00.80/407 01.07.11 ГАТАРИЋ 12.9.2011 рсд 1.195.000,00 26.09.11. рсд 1.195.130,00 

10 писаћи прибор и остали канц.мат. отворен 53/Д/11 НАБ.00.80/407 01.07.11 ГАТАРИЋ 12.9.2011 рсд 486.000,00 13.12.11. рсд 486.226,81 

11 коверте и фасцикле отворен 53/Д/11 НАБ.00.80/407 01.07.11 
KOMPAS 
KOMERC 

16.9.2011 рсд 256.000,00 13.12.11. рсд 255.800,00 

12 5 мот.возила СУВ отворен 70/Д/11 НАБ.00.55/208 31.08.11 
SUBARU ZA 

SRBIJU I CG 
15.12.2011 рсд 12.898.000,00 27.12.11 рсд 15.219.750,00 

13 штампар.опрема отворен 79/Д/11 НАБ.00.79/331 23.09.11 DIGITRON IST 20.12.2011 рсд 2.200.000,00 27.12.11 
рсд*

пдв 
2.595.870,20 

14 рачун.опрема отворен 79/Д/11 НАБ.00.79/331 23.09.11 САГА 20.12.2011 рсд 2.985.000,00 26.01.12 
рсд*

пдв 
3.421.819,08 

15 танки клијенти отворен 79/Д/11 НАБ.00.79/331 23.09.11 

Танки 

клијенти, 

партија 3 

29.11.11.   
 

х х х 

обустављен 

поступак, јер није 
прибављена ниједна 

прихватљива понуда 

16 канц.намештај отворен 65/Д/11 НАБ.00.80/519 11.08.11 КТИТОР 21.10.2011 рсд 19.846.795,00 25.10.11 
рсд*
пдв 

11.709.609,05 

17 
радови у области енергетике 

објекат  РДР Копаоник  

јавна набавка мале 

вредности 
74/Р/11 НАБ.00.87/78 05.08.11 ТЕРМОР 19.8.2011 рсд 1.649.720,00 

од 27.02. 

до 28.12.11 
рсд 1.568.200 

18 образовни софтвер 
прегов.безобј.јав.п

оз. чл.24.т.3 
47/Д/11 НАБ.00.79/208 06.06.11 

OXFORD 
AVIATION 

ACADEMY 

16.6.2011 GBP 984,96 23.09.11 рсд 114.176.86  

19 
софтв. надоград. система за 
калибр. AD- AFIS- 260 

преговар.без 
обј.јав.поз.чл.24.т.3. 

52/Д/11 НАБ.00.79/218 10.06.11 AERODATA 27.7.2011 еур 19.500,00 20.07.11 еур 19.500,00 
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20 
наб. и испор. батерија за  уређаје 

за беспрекидно напајање 

јавна набавка мале 

вредности 
44/Д/11 НАБ.00.80/355 06.06.11 KONVEREKS 5.7.2011 рсд 2.714.948,00 18.08.11. рсд 2.714.948,00  

21 

наб. и инстал. сист. за гов. 

комуник. Подгорица,Краљево, 

Поникве 

прегов.пост. 

без обј.јав.поз. 

чл.24.т.3. 

32/Д/11 НАБ.00.62/53 12.05.11 FREQUENTIS 6.6.2011 еур 897.836,29 

06.03.12  

задња 

фактура 

еур 1.097.158 

22 набавка 6 СУВ мот.возила 
прег.пост.без обј. 

јав.поз.чл.23.тач.1. 
20/Д/11 НАБ.00.55/66 01.04.11 

SUBARU ZA 

SRBIJU I CG 
29.4.2011 рсд 14.499.996,00 

09.05.11  
достава на 

плаћање 

рсд 14.999.996 

23 
пројектантски надзор изградње 
ЦОКЛ Београд 

прегов.пост. 

без обј.јав.поз. 

чл.24.т.3. 

24/У/09 ФАМ.00.90/422 16.09.09 

МАШИНПРОЈ

ЕКТ 

КОПРИНГ 

30.11.11. рсд 8.654.580,00 02.12.11 рсд 8.938.312,87 

24 
додатни/нови грађ.-инст.радови 
ТКЛ Подгорица 

прегов.пост.без 

обј.јав.поз.  

чл.24.т.7 . 

78/Р/10 НАБ.00.151/190 30.12.09. 
ПРОЈЕКТОМО
НТАЖА 

30.12.2010 eur 82.693,37 22.02.11 рсд 28.046.980 

25 новогод.рекл.материјал 
јавна набавка мале 

вредности 
119/Д/11 НАБ.00.52/189 28.11.11 

АГЕНЦИЈА 

ЦРТА 
15.12.2011 рсд 2.875.000,00 30.12.11 рсд 1.697.000 

26 
консулт.усл. за миграцију 
sharepoint сервера  са вер.2007 на 

вер.2010 

јавна набавка мале 

вредности 
98/У/11 НАБ.00.79/402 24.10.11. 

CPU-
обустављен 

поступак 

29.11.2011 рсд 540.000,00 х х обустављен поступак 

27 
аутоб.прев.путем куп.карата за 
контр.лет.ДЦВБиХ 

јавна набавка мале 
вредности 

04/У/11 НАБ.00.17/12 03.03.11 СП ЛАСТА   5.4.2011 рсд 310.737,56 

фактуре од 

20.5.11  

до 17.1.12. 

рсд 157.312,93 

28 
чување радио навиг. уређ. Росе, 
ЦГ 

прег.пост.без јав. 

обј.јав.поз.чл.23.т..

4 

38/У/11 НАБ.00.35/173 12.05.11 

ЂУРАШ 

АЛЕКСАНДА

Р 

12.05.11. рсд 569.952,00 02.08.11 еур 532,15 

29 
услуга дизајна,израде и штампе 

новогод.штамп.материјала 

јавна набавка мале 

вредности 
118/У/11 НАБ.00.52/179 23.11.11. ЕКО ПЛУС 13.12.11. рсд 2.509.700,00 26.12.11. рсд 2.961.446 

30 

набавка и испорука 2 мил.комада 

папир.образ. За праћење лета  

ТИП 1 и 100.000 ком. ТИП 2  

отворени поступак 01/Д/11 НАБ.00.53/26 31.01.11. 
TECON 

SISTEM 
15.04.11. рсд 5.920.000,00 

07.06.11. и 

08.06.11. 
рсд 5.920.000 

31 
набавка и испорука тонера и 

рибона 
отворени поступак 87/Д/10 НАБ.00.80/1485 22.12.10. IVAĐO 10.05.11. рсд 5.868.800,00 20.06.11 

рсд*

пдв 
6.925.184 

32 
грађ.-инстал.радова на изради 
постоља и инстал.ЗРНС опреме 

на аеродому Н.Тесла 

прег.пост. без 

објав. јав. позива  
33/Р/11 НАБ.00.33/39 26.04.11. TELEGROUP 07.07.11. рсд 9.659.753,00 

27.12.11, 
10.10.11,14

.09.11 

рсд*

пдв 
9.652.568,61 

33 
испорука  рез. дел. за ВХФ/УХФ 

радио система земља-ваздух  

прегов.пост.без 
обј.јав.поз.чл.24.т.

3 

77/Д/10 НАБ.00.81/74 19.11.10. 
PARK AIR 

SYSTEMS 
03.02.11. еур 109.935,18 

25.08.11 и 

22.09.11. 
еур 109.935,18 

34 
одржав.ЗРНС објеката у 

Подгорици 

јавна набавка мале 

вредности 
82/Р/11 НАБ.00.6/130 20.09.11. 

ИГП ФИДИЈА 

-РАМЕЛ д.о.о 
21.10.11. еур 22.332,23 08.02.12. 

еур*

пдв 
17.195,60 

35 
одрж.хиг.ОКЛ,АКЛ Бгд и Центар 
за обуку 

отворени поступак 33/У/05 УО -979/10 03.10.05. ТЕЛУС 21.02.06. рсд 634.200,00 месечно рсд 

осн.уг.634,200,а по 

анексу 7 из 2011. 

837,373 без пдв, а са 
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пдв  988,100.42   

36 
одрж.хиг.на Тргу Николе Пашића 
10 

отворени поступак 15/У/07 НАБ.00.59/184 24.04.07. ТЕЛУС 06.08.07. рсд 395.250,00 месечно рсд 

осн.уг 395.250,а по 

анексу 4 из 2011. 
510.191,96 без 

пдв,602.026,51 са пдв  

37 

набавка, 
дизајнирање,развој,наддзор 

приликом инсталације,  

тестирање и интеграцију 
најмодер. опреме коју  

 чини 6 система за управ. вазд. 

саоб. 

прег.пост. Правила 

ЕБРД 

FAM.00 

77/354 
ОУ.239/10  

09.02.20

07. 

THALES AIR 

SYSTEMS 
09.03.09. еур 30.200.000,00 

Аванс 

16.4.2009, 
остатак 

акредитив

ом и 
уплатама 

на рачун 

до јула 
2011. г 

еур 30.898.599  

38 

набавка,испорука,инсталација и 

интеграција, 
 обука, тестирање  и пуштање у 

пробни и  

оперативни рад  система за 
складиштење података  

отворени поступак 52/Д/08 НАБ.00.79/178 03.07.08. САГА 11.12.08. рсд 5.601.811,00 22.07.09. 
рсд*

пдв 
6.610.130,98 

39 
набавка и испорука Data storage 

система  SAN архитектуре 

јавна набавка мале 

вредности 
75/Д/10 НАБ.00. 79/270  23.11.10. САГА 22.12.10. рсд 2.795.888,00 29.03.11. рсд 2.096.916,00 

40 
услуга одржавања 3  система за 
склад.података 

 јавна набавка 
мале вредности 

100/У/10 НАБ.00.79/322 14.12.10 САГА 29.01.11. рсд 640.200,00 01.07.11. 
рсд*
пдв 

62.953,00 

41 

услуга хотелског смештаја  за   

4536 ноћења са доручком за 50 
контролора летења 

јавна набавка мале 

вредности 
3/У/11 НАБ.00. 49/20 21.02.11. 

ЈАТ -ХОТЕЛИ  

СЛАВИЈА 
12.03.11. рсд 12.887.048,16 

27.04.11.-

15.03.12. 

Рсд*

пдв 
13.540.100  

42 
услуга ремонта СН постројења 

СТС Срем. Митровица 

јавна набавка мале 

вредности 
107/У/11 НАБ.00.33/140 01.11.11. 

ELGRA 

VISION 
24.11.11. рсд 1.086.500,00 08.12.11. 

рсд*

пдв 
1.282.070 

43 
услуга поправке и одржавања 

рачунарских мрежа 

јавна набавка мале 

вредности 
38/У/11 НАБ.00.79/135 10.05.11. 

MDS 
Informaticki 

inzenjering 

03.06.11. рсд 649.000,00 28.07.11. рсд 649.000,00  

44 

радови на репарацији куполе 

изнад  
рад.станице на рад.положају 

Копаоник  

јавна набавка мале 
вредности 

71/Р/11 НАБ.00.87/85 05.08.11. МОНОЛИТ 19.08.11. рсд 1.425.500,00 х рсд 
одложена 

реализација 

45 

термо и хидроизолациони радови 
кровне плоче   

испод куполе радар.стан.на 

радар.пол. Копаоник 

јавна набавка мале 

вредности 
72/Р/11 НАБ.00.87/83 05.08.11. МОНОЛИТ 19.08.11. рсд 840.000,00 х рсд 

одложена 

реализација 

46 

грађ.-занатски радови у 

објектима на рад.положају 

Копаоник  

јавна набавка мале 
вредности 

73/Р/11 НАБ.00.87/87 05.08.11. МОНОЛИТ 19.08.11. рсд 2.682.899,00 х рсд 
одложена 

реализација 

47 
услуга чишћења и 
пластификације  

два резервоара за депоновање 

јавна набавка мале 

вредности 
07/У/11 НАБ.00.30/93 25.02.11. 

R&M 
ANTIKOROZIJ

A 

01.04.11. рсд 458.000,00 26.04.11. 
рсд 

*пдв 
540.440 
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авионског горива 

48 
редовни ремонт трафостаница по 
списку из Прилога 4. понуде   

јавна набавка мале 
вредности 

31/У/11 НАБ.00.30/383 28.04.11. 
ELGRA 
VISION 

30.05.11. рсд 975.000,00 13.07.11. 
рсд 

*пдв 
1.150.500,00 

49 
услуге дизајна корпоративних 

публикација 

јавна набавка мале 

вредности 
30/У/11 НАБ.00.52/40 18.04.11. 

SMART 

AGENCY 
18.05.11. рсд 210.000,00 11.07.11. 

рсд 

*пдв 
247.800 

50 
набавка филтерског потрошног 
материјала 

јавна набавка мале 
вредности 

112/Д/10 НАБ.00.47/145 16.12.10. ТЕРМОР 21.02.11. рсд 2.408.004,00 13.05.11. 
рсд 

*пдв 
1.136.577,88 

51 
услуга ванредног сервиса клима 

уређаја 

јавна набавка мале 

вредности 
113/У/10 НАБ.00.47/140 14.12.11. ТЕРМОР 12.01.11. рсд 893.000,00 16.03.11. 

рсд 

*пдв 
1.053.740 

52 
услуга одмашћивања инсталација 

у кухињама 

јавна набавка мале 

вредности 
47/У/10 НАБ.00.44/36 05.07.10. ТЕРМОР 03.08.10. рсд 482.976,00 

тромесечн
о120.744 

дин. 

рсд 

*пдв 
569.911,68 

53 
набавка и испорука резервних 
делова за авионе 

јавна набавка мале 
вредности 

49/Д/11 НАБ.00. 30/686 14.07.11. 
APS Aviation 
parts service 

08.08.11. рсд 2.998.267,80 

15.09.11. 

дато на 

плаћање 

рсд 
*пдв 

3.573.956 

54 
набавка потрошног материјала за 

авионе 

јавна набавка мале 

вредности 
21/Д/11 НАБ.00.30/267 30.03.11. RanVes 10.05.11. рсд 415.554,50 

  
  

55 

испорука резервних делова за  

Data storage системе (2 multi-
protocol и један SAN)   

јавна набавка мале 

вредности 
86/Д/11 НАБ.00.79/351 06.10.11. САГА 23.11.11. рсд 1.933.822,00 8.12.11. 

рсд 

*пдв 
2.281.909,96 

56 

набавка и испорука униформи  

за летаче-инструкторе Одељења 

за летачку обуку 

јавна набавка мале 
вредности 

16/Д/11 НАБ.00.30/224 23.03.11. ЈУВЕЛА 18.04.11. рсд 1.095.600,00 

20.07.11.  

достављен
о на 

плаћање 

рсд 
*пдв 

1.292.808 

57 
набавка и испорука  униформи  
за летаче-инструкторе Одељења 

за летачку обуку- кожа 

јавна набавка мале 

вредности 
17/Д/11 НАБ.00.30/222 23.03.11. KODZIC&CO 18.04.11. рсд 1.113.600,00 09.06.11. 

рсд 

*пдв 
657.024 

58 
набавка и испорука униформи 
 за летачки састав Одељења за 

калибражу 

јавна набавка мале 

вредности 
88/Д/10 НАБ.00.89/283 08.12.10. ЈУВЕЛА 12.01.11. рсд 777.600,00 

07.03.11.  

достављен

о на 
плаћање 

рсд 

*пдв 
777.600 

59 

набавка и испорука  униформи  

за летаче-инструкторе Одељења 

за калибражу- кожа 

јавна набавка мале 
вредности 

89/Д/10 НАБ.00.89/281 08.12.10. KODZIC&CO 14.01.11. рсд 782.400,00 

07.03.11.  

достављен
о на 

плаћање 

рсд 
*пдв 

461.616 

60 
набавка уништивача канц. 
материјала  

oтворени поступак 

-  
партија 1 

ОБУСТАВЉЕН 

64/Д/10 НАБ.00.79/185 06.10.10. DIGITRON IST 26.10.10. рсд х х рсд обустављен поступак 

61 
набавка 30 штампача и  5 
мултифункциј.факс апарата 

отворени поступак 
-партија 2 

64/Д/10 НАБ.00.79/185 06.10.10. 
CORS 
Computers 

26.10.10. рсд 858.275,00  30.12.10. рсд 858.275,00  
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62 

набавка 8 мултиф.урежаја 4 

мултифункцијска колор 
 уређаја и 4 црно-бела 

мултиф.уређаја SHARP 

отворени 
поступак-партија 3 

64/Д/10 НАБ.00.79/185 06.10.10. DIGITRON IST 26.10.10. рсд 2.954.120,00 

17.01.11.  

достављен
о на  

плаћање 

рсд 2.954.119,98 

63 набавка и испорука 7  телевизора   
јавна набавка мале 

вредности 
117/Д/11 НАБ.00.80/741 29.11.11. DIGITRON IST 05.01.12. рсд 686.000,00 06.02.11. 

рсд 

*пдв 
809.480 

64 
услуге  одржавања  авиона за 

калибражу 

прег.пост. 

без 

обј.јав.поз.чл.24.т.
3 

38/У/09 ОУ/УО -838/3 11.12.09. AERODATA 11.11.10. еур 85.885,00 
19.01.11.-

21.11.11. 
рсд 11.751.570,58  

65 

набавка,испорука,инсталација, 

уградња и тестирање авиона са 

уграђеним аутомат.системом  за 
проверу уређаја из ваздуха,као и 

обука, испорука рез.делова,  

сертификата,приручника,техн.док
,алата и материјала за одржавање 

авиона 

прег.пос.  

без 
објављ.јав.позива 

96/Д/08 х х AERODATA 25.12.08. еур 9.453.848,95 
четири 

транше 
еур 

није било плаћања у 

2011.години  

66 
Набавка услуге извођења наставе 

из предмета Ваздухоплови 

прег.пост.  

без обј.јав.поз. 

чл.24.т.3 

83/У /10 НАБ. 00.35/270 22.12.10. 
Петар 

Миросављевић 
21.12.11. рсд 151.000,00 21.02.11. рсд 151.000,00 

67 

Извођење грађевинско 

инсталтерских радова на 

изградњи новог објекта АКЛ 
Лађевци 

отворен 2/Р/11  х х 

Конзорцијум 
АMIGA, 

SAGA, YU 

KEOPS 
,VALVE 

PROFIL 

07.04.11. рсд 215.175.000,00 х х х 
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У поступку ревизије је утврђено да Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. чува 

документацију и да води евиденцију о поступцима јавних набавки и евиденцију свих закључених 

уговора у складу са одредбама члана 14. Закона о јавним набавкама.  

Такође је  утврђено  да је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. поднела Управи 

за јавне набавке четири тромесечна извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама у току 

2011. године, у складу са одредбама члана 94. Закона о јавним набавкама.  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. поседује, односно архивира документацију 

која се односи на спровођење јавних набавки ( уговори и др.) на српском језику, као и на 

енглеском језику, у случајевима где је то прописано Законом о јавним набавкама
37

, у складу са 

одредбама члана 1., 2. и 3. Закона о службеној употреби језика и писма.
38

  

Од укупно 272 поступка јавних набавки које је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о спровела у  2011. години, ревидирано је 67 поступака. 

Од наведеног броја ревидираних поступака, један поступак је обустављен после донете одлуке, а 

један се односи  на поступак набавке спроведен по правилима ЕБРД,  што је детаљно описано у 

Напоменама  2.6.15.2. 

У преосталих 65 ревидираних поступака утврђено је следеће: 

2.9.1. Отворени поступак јавних набавки 

Укупна вредност уговора са изабраним најповољнијим понуђачима у 34 отворена поступка јавних 

набавки износи 458.091 хиљада динара.   

Ревидирано је 18 отворених поступака  јавних набавки, од чега је у следећим поступцима утврђено 

следеће: 

1. Јавна набавка  бр.65/Д/11- набавка добара-канцеларијски намештај, у отвореном поступку 

Одлуком Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о НАБ .00-80/519 од 11. августа 

2011. године и решењем НАБ .00- 80/520 од 11. августа 2011. године, покренут је поступак и 

образована је комисија за јавну набавку канцеларијског намештаја бр.65/Д/11 у отвореном 

поступку (набавка, испорука и монтажа канцеларијског намештаја за опремање објеката у саставу 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о на локацијама; АКЛ Краљево, АКЛ 

Батајница, АКЛ Ниш, АКЛ Вршац, АКЛ Тиват, ТКЛ Подгорица, Управа АКЛ, Центар обласне 

контроле Београд и Центар за обуку Београд. Укупна процењена вредност јавне набавке је 15.000 

хиљада динара без ПДВ. Средства за наведену јавну набавку предвиђена су Финансијским планом 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о за 2011. годину на позицији инвестиција- 

Намештај. Јавни позив за прикупљање понуда је објављен у „Сл. гласнику РС“, број 61 од 19. 

августа 2011. године.  Актом НАБ.00 број 80/619 од 16. септембра 2011. године продужен је рок за 

подношење и отварање понуда у  поступку ове јавне набавке и стављен ван снаге првобитни акт  - 

обавештење НАБ.00 број 80/607 од 15. септембра 2011. године које је објављено у „Сл. гласнику 

РС“, број 70 од 23. септембра 2011. године.  Поводом дописа Комисије за јавну набавку  НАБ. 00-

80/655 од 29. септембра 2011. године упућеном Финансијској служби и Набавној Служби Агенције 

са захтевом за давање става у вези са расположивошћу финансијских средстава, с обзиром да су у 

                                                 
37 Сл. гласник РС“, бр.116/2008  
38 Службени гласник РС“, бр. 45/91 и 30/2010 
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року утврђеном за достављање понуда прибављене две исправне и одговарајуће понуде, да је 

понуђена цена у обе понуде изнад процењене вредности, а све ради сачињавања Извештаја о 

стручној оцени понуда и давања предлога за доношење одговарајуће одлуке, уз могућност да 

Наручилац може да одбије и понуде које су неприхватљиве, Набавна служба и Финансијска 

служба су дописом НАБ. 00-80/657 од 30. септембра 2011. године обавестиле Комисију о 

следећем: да, у складу са Планом инвестиција и Планом јавних набавки за 2011. годину, не 

рачунајући  пренос средстава за реализацију уговора из 2010. године, укупан планирани износ 

средстава на позицији Намештај износи 17.068 хиљада динара; да до датума тог дописа нису 

ангажована средства са наведене позиције, већ да су средства једино резервисана за реализацију 

ове јавне набавке, да се све понуде имају третирати исто, или их све одбити као неприхватљиве 

или их све прихватити и оцењивати, без обзира на то колико је свака од њих изнад процењене 

вредности јавне набавке; да се уговор о јавној набавци може закључити и са понуђачем који је 

понудио цену која је већа од процењене вредности јавне набавке, али под условом да наручилац 

има обезбеђена средства, те да би се наведене понуде окарактерисале и као прихватљиве, потребно 

је извршити измену Плана инвестиција и Плана јавних набавки Агенције за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о за 2011. годину, тако што би се обезбедила додатна средства на наведеној 

позицији за реализацију предметне јавне набавке у износу потребном за оцењивање свих понуда за 

које је претходно утврђено да су исправне и одговарајуће, без обзира на то колико је свака од њих 

изнад процењене вредности јавне набавке. У Извештају о стручној оцени понуда у овом поступку 

НАБ.00- 80/658 од 30. септембра 2011. године, Комисија је уз образложење да је утврђено да се у 

оквиру Финансијског плана за 2011. годину могу обезбедити средства  за реализацију ове набавке, 

предложила Управном одбору Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о да донесе 

одлуку о избору најповољније понуде понуђача КТИТОР д.о.о. Управни одбор Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је Одлуком ОУ/УО-573/7 од 3. октобра 2011. године 

изабрао као најповољнију понуду понуђача КТИТОР д.о.о, а на истој седници је донета Одлука 

ОУ/УО-573/9 о усвајању Информације стручних служби о потреби измене Плана јавних набавки и 

Плана инвестиција Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о за 2011. годину у циљу 

обезбеђења потребних средстава за реализацију поступка јавне набавке бр.65/Д/11, па се 

доношењем ове одлуке мења План јавних набавки и План инвестиција Агенције за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о за 2011. годину тако што позиција „Намештај“, уместо износа 

17.068 хиљада динара сада гласи 19.847 хиљада динара. Након спроведеног поступка јавне 

набавке, дана 21. октобра 2011. г. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  је са 

Предузећем за унутрашњу и спољну трговину КТИТОР д.о.о из Београда закључила Уговор за 

набавку канцеларијског намештаја 65/Д/11. Чланом 2. је утврђена  фиксна и непроменљива  цена  

од  19.847 хиљада динара без ПДВ, односно 23.419 хиљада динара са ПДВ у коју су укључени сви 

транспортни трошкови до крајње локације, монтажа и трошкови смештаја запослених радника 

Продавца на свим локацијама на паритету  franco локације АКЛ Краљево, АКЛ Батајница, АКЛ 

Ниш, АКЛ Вршац, АКЛ Тиват, ТКЛ Подгорица, Управа АКЛ, Центар обласне контроле Београд и 

Центар за обуку Београд. 

У поступку ревизије је утврђено и следеће: да је чланом 6. Уговора о јавној набавци за испоруку 

канцеларијског намештаја прописано да је рок испоруке целокупне уговорене количине 

намештаја, укључујући и монтажу и пријем на свим уговореним локацијама до 60 календарских 

дана од датума ступања уговора на снагу, као и да динамику испоруке у оквиру уговореног рока 

испоруке, утврђује продавац уз сагласност купца; да  је у члану 9. уговора наведено да се у случају 

прекорачења рока продавац обавезује да плати купцу уговорну казну за сваки дан закашњења у 

висини од 0,5% а највише до 10% уговорене цене из члана 2. став 1. наведеног уговора, као и да 

плаћање те казне не ослобађа продавца његових обавеза и одговорности по уговору; да је чланом 
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11.уговора прописано да ће измене уговора бити на снази само ако су у писаној форми,  

датумиране, уколико се искључиво односе на овај уговор и уколико су потписане од стране 

овлашћених представника обе уговорне стране; да је Агенција за контролу летења Србије и Црне 

Горе д.о.о.  констатовала у свом допису НАБ.00.80/808 од 20. децембра 2011. године (ког дана 

иначе истиче 60-ти дан за испоруку целе уговорене  количине намештаја као задњи дан уговореног 

рока), упућеном продавцу поводом његовог захтева бр. 1698  од 15. децембра 2011. године за 

продужење уговореног рока испоруке, да постоји кашњење од три дана у односу на уговорени рок 

испоруке и истовремено се сагласила да се испорука  намештаја изврши по измењеној динамици 

закључно са 10/11. јануаром 2012. године, чиме је продавцу  продужила рок за извршење уговора 

за 21 дан без сачињеног анекса уговора, како је  предвиђено чланом 11. основног уговора. Такође, 

Агенција није обрачунала и наплатила продавцу уговорну казну за сваки дан закашњења због 

прекорачења рока испоруке намештаја, односно износ од 10% уговорне цене (1.988 хиљада 

динара), како је то прописано чланом 9. Уговора за набавку канцеларијског намештаја 65/Д/11 од 

21.октобра 2011. године.  

На основу наведеног, утврђено је: 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о се својим дописом од 20. децембра 2011. 

године сагласила да се уговорена испорука намештаја изврши по измењеној динамици 

(закључно са 10/11 јануаром 2012. године уместо до 20. децембра 2011. године), чиме је 

продавцу Ктитор д.о.о продужила рок за извршење уговора за 21 дан без сачињеног анекса 

уговора, супротно одредбама члана 11. Уговора за набавку канцеларијског намештаја 65/Д/11.  

Агенција за котролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није обрачунала и наплатила продавцу 

уговорну казну за сваки дан закашњења због прекорачења рока испоруке намештаја у трајању 

од 21 дан, односно износ од 10% уговорне цене (1.988 хиљада динара), што је супротно 

одредбама члана 9. Уговора за набавку канцеларијског намештаја 65/Д/11.  

2. Јавна набавка бр. 02/Р/11- извођење грађевинско-инсталатерских радова на изградњи новог 

објекта Аеродромске контроле летења на аеродрому „Краљево“ у Лађевцима, у отвореном 

поступку 

На основу Одлуке Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о о избору најповољније 

понуде ОУ/УО-250/2 од 1. априла 2011. године донете у отвореном поступку јавне набавке бр. 

02/Р/11 за извођење грађевинско-инсталатерских радова на изградњи новог објекта Аеродромске 

контроле летења на аеродрому „Краљево“ у Лађевцима,  Агенција за контролу летења Србије и 

Црне Горе д.о.о. је дана 13. априла 2011. године закључила Уговор о јавној набавци 02/Р/11 са 

групом понуђача образованом Уговором бр. 076-011-1/11 од 7. априла 2011. године коју чине 

„AMIGA“д.о.о из Краљева, „SAGA“ д.о.о из Београда, Г.П. „YU KEOPS“д.о.о из Адрана код 

Краљева и „ VALVE PROFIL“ д.о.о из Ратине код Краљева.  

У поступку ревизије је утврђено да је одредбама члана 2. наведеног уговора предвиђено  да укупна  

цена извођења наведених радова износи  215.975 хиљада динара без ПДВ односно 254.850 хиљада 

динара са ПДВ; да се стварне количине и укупна цена радова утврђују на основу грађевинске 

књиге потписане од стране овлашћених лица извођача, а за инвеститора (Агенцију) од лица 

овлашћеног за вршење стручног надзора; да се уговорна цена може кориговати уколико дође до 

промене индекса потрошачких цена за више од 5% према званичним подацима Републичког 

завода за статистику Републике Србије; да ће се корекција цене вршити на износ Привремене 

ситуације применом фактора за кориговање цене на износе који доспеју за наплату према 
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наведеној формули; да извођач не може захтевати измену цене због промењених околности које су 

наступиле по истеку уговореног рока одређеног за испуњење његове обавезе, осим уколико је за 

доцњу крив инвеститор; да се одредбама  члана 3. Уговора  инвеститор обавезао да укупну цену из 

члана 2. Уговора плати извођачу у року од осам дана од пријема привремене ситуације, односно у 

року од 15 дана од дана пријема окончане ситуације и Записника о коначном обрачуну и 

примопредаји радова, све оверено од овлашћених представника обе уговорне стране и надзорног 

органа; да је одредбама члана 10. предвиђено да је рок завршетка уговорених радова 120 

календарских дана, рачунајући од дана увођења извођача у посао, што подразумева почетак радова 

и отварање грађевинског дневника, а према роковима из Динамичког плана који је саставни део 

Понуде; да инвеститор може, у случају постојања сумње да ће радови бити изведени у року, 

затражити од извођача да предузме мере за убрзање радова, а да се извођач обавезује да одмах 

обавести инвеститора писаним путем о свим околностима које могу продужити уговорени рок; да 

је одредбама члана 13. Уговора  утврђено да се у случају да дође до прекорачења рока извршења 

уговорених радова, за које је одговоран извођач, исти обавезује да инвеститору плати уговорну 

казну за сваки дан кашњења у висини од 0,1%, а највише до 5% укупне цене радова из члана 2. 

уговора, као и да плаћање уговорне казне не ослобађа извођача од његових обавеза да изврши 

радове нити од неких других обавеза и одговорности по Уговору.  

У поступку ревизије је утврђено и да је Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених 

грађевинско-инсталатерских радова на изградњи новог објекта Аеродромске контроле летења на 

аеродрому „Краљево“ у Лађевцима тачком 8.записника НАБ.00 8/59 од 30. марта 2012. године 

констатовала да су радови започети  5. маја 2011. године, да је рок за завршетак радова по Уговору 

био 2. септембра 2011. године,  да је на захтев извођача за продужење рока (НАБ.00.бр.8/673 од 26. 

августа 2011. године) инвеститор продужио рок до 22. септембра 2011 (НАБ.00.8/703 од 12. 

септембра 2011. године), као и да је извођач писмено обавестио инвеститора да су радови 

завршени 2. новембра 2011. године (НАБ.00.8/795 од 2. новембра 2011. године). Истим 

записником је наведено да се изведени радови на згради Аеродромске контроле летења Краљево 

примају од извођача радова, да су стварно изведени и примљени радови мањи од укупно 

уговорених радова по Основном уговору  и Уговору за додатне радове и вишкове радова  у износу 

од 11.181 хиљада динара без ПДВ, као и да се извођачу радова по окончаној ситуацији може 

исплатити вредност од 28.166 хиљада динара без ПДВ, односно 33.236 хиљада динара са ПДВ. 

Утврђено је да је задњи дан уговорног рока за завршетак радова по Уговору о јавној набавци 

02/Р/11 за извођење грађевинско-инсталатерских радова на изградњи новог објекта Аеродромске 

контроле летења на аеродрому „Краљево“ у Лађевцима од 13. априла 2011. године био 2. 

септембар 2011. године, да су и поред једног продужења рока за завршетак радова (до 22. 

септембра 2011. године) радови завршени 2. новембра 2011. године, значи са 61 даном закашњења, 

а да Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  није обрачунала и наплатила извођачу 

уговорну казну за сваки дан закашњења због прекорачења рока за завршетак радова,  у износу од 

5% уговорне цене (1.408 хиљада динара), како је то прописано одредбама члана 13. наведеног  

Уговора. 

На основу наведеног, утврђено је: 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. није обрачунала и наплатила групи 

понуђача коју предводи „AMIGA“д.о.о из Краљева у јавној набавци 02/Р/11 уговорну казну за 

сваки дан закашњења због прекорачења рока за завршетак грађевинско-инсталатерских 

радова на изградњи новог објекта Аеродромске контроле летења на аеродрому „Краљево“ у 
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Лађевцима, за 61 дан закашњења у износу од 5% уговорне цене (1.408  хиљада динара), 

супротно одредбама члана 13.  Уговора  о јавној набавци 02/Р/11. 

3. Јавна набавка бр. 33/Р/11- извођење грађевинско-инсталатерских радова на изради постоља и 

инсталацију ЗРНС опреме – ILS на аеродрому „Никола Тесла“ Београд у отвореном поступку 

На основу Одлуке Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о о избору најповољније 

понуде ОУ/УО-441/4 од 23. јуна 2011. године донете у отвореном поступку јавне набавке бр. 

33/Р/11 за извођење грађевинско-инсталатерских радова на изради постоља и инсталацију ЗРНС 

опреме – ILS на аеродрому „Никола Тесла“ Београд.    

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је дана 7. јула 2011. године закључила  

Уговор о јавној набавци 33/Р/11 са извођачем Тelegroup д.о.о из Београда.  

У поступку ревизије је утврђено да је одредбама члана 2. наведеног уговора предвиђено  да укупна  

цена извођења наведених радова износи 9.656 хиљада динара без ПДВ односно 11.398 хиљада 

динара са ПДВ; да је цена фиксна и не може се мењати; да се стварне количине и укупна цена 

радова утврђују на основу грађевинске књиге  потписане од стране овлашћених лица извођача, а за 

инвеститора (Агенцију) од лица овлашћеног за вршење стручног надзора; да се одредбама  члана 

3. Уговора  инвеститор  обавезао да укупну цену из члана 2. Уговора плати извођачу у року од 

осам дана од пријема привремене ситуације, односно у року од 15 дана од дана пријема окончане 

ситуације и Записника о коначном обрачуну и примопредаји радова, све оверено од овлашћених 

представника обе уговорне стране и надзорног органа; да је одредбама члана 9. уговорено да је рок 

завршетка уговорених радова 30 календарских дана, рачунајући од дана увођења извођача у посао, 

што подразумева почетак радова и отварање грађевинског дневника; да инвеститор може, у 

случају постојања сумње да ће радови бити изведени у року, затражити од извођача да предузме 

мере за убрзање радова, а да се извођач обавезује да одмах обавести инвеститора писаним путем о 

свим околностима које могу продужити уговорени рок; да је одредбама члана 12. Уговора  

утврђено да се у случају да дође до прекорачења рока извршења уговорених радова, за које је 

одговоран извођач, исти  обавезује да инвеститору плати уговорну казну  за сваки дан кашњења у 

висини од 0,1%, а највише до 5% укупне цене радова из члана 2. уговора, као и да плаћање 

уговорне казне не ослобађа извођача од његових обавеза да изврши радове нити од неких других 

обавеза и одговорности по Уговору.  

У поступку ревизије је утврђено да је извођач радова отворио грађевински дневник дана 27. јула 

2011. године, тако да  је уговорени рок за завршетак радова био 27. августа 2011.године. 

У поступку ревизије је утврђено и да је извођач радова дописом бр.17078 од 28. новембра 2011. 

године (који је дана 30. новембра 2011. године у Агенцији  за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о примљен под бр. НАБ.00.33/189) обавестио Агенцију  и надзорни орган да су предметни 

радови окончани дана 3. октобра 2011. године што је констатовано грађевинским дневником,  

значи са 36 дана закашњења, а да Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. није 

обрачунала и наплатила извођачу уговорну казну за сваки дан закашњења због прекорачења рока 

за завршетак радова,  у износу од 3,6 % уговорне цене (348 хиљада динара), како је то прописано 

одредбама члана 12. наведеног Уговора.   

На основу наведеног, утврђено је: 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  није обрачунала и наплатила извођачу 

Тelegroup д.о.о из Београда по Уговору 33/Р/11 уговорну казну за сваки дан закашњења због 
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прекорачења рока за завршетак грађевинско-инсталатерских радова на изради постоља и 

инсталацију ЗРНС опреме – ILS на аеродрому „Никола Тесла“ Београд, за 36 дана закашњења 

у износу од 3,6 % уговорне цене (348 хиљада динара), супротно одредбама члана 12. Уговора 

33/Р/11.   

4. Јавна набавка мале вредности  бр. 86/Д/11 - набавка и испорука резервних делова за Data 

Storage системе 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је у 2011. години на основу уговора  

86/Д/11 који је закључила са продавцем Saga  д.о.о. Београд  извршила  набавку резервних делова 

за Data Storage систем у вредности од 1.994 хиљада динара без ПДВ,  односно  2.282 хиљада 

динара са ПДВ. 

На основу одредаба наведеног уговора, Агенција је дана 12. децембра 2011. године извршила  

продавцу уплату аванса у износу од 2.282 хиљада динара. Уговорени рок испоруке је био 30 

календарских дана од датума ступања уговора на снагу (23. новембра 2011. године). Чланом 7. 

Уговора је предвиђено да уколико дође до прекорачења рока испоруке резервних делова, продавац 

је обавезан да купцу плати уговорену казну за сваки дан закашњења у висини 0,5% , а највише до 

5% укупне уговорене цене. 

Комисија Агенције за пријем резервних делова за Data Storage системе је дана 17. фебруара 2012. 

године извршила пријем наведених резервних делова.  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. није извршила обрачун уговорене 

казне због прекорачења рока испоруке резервних делова од 54 дана (од 24. децембра 2011. 

године до 17. фебруара 2012. године) у износу од 5% (114 хиљада динара), за 54 дана  

закашњења, што је  супротно одредбама члана 7. наведеног уговора  о јавној набавци. 

На основу наведеног, утврђено је: 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. није извршила обрачун уговорене казне 

због прекорачење рока испоруке резервних делова од 54 дана (од 24. децембра 2011.  године до 

17. фебруара 2012. године) у износу од 5% (114 хиљада динара), за 54 дана  закашњења, што је  

супротно одредбама члана 7. наведеног уговора  о јавној набавци. 

Даје се  рекапитулација поступака јавних  набавки  у 2011. години у којима  Агенција за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о  није спровела одредбе закључених уговора о наплати уговорне 

казне због кашњења:  

Бр. ЈН Назив понуђача Број дана кашњења 
Уговорна                             

казна у % 
Износ  у  000 дин. 

65/Д/11 Ктитор 21 10% 1.988 

02/Р/11 „AMIGA“ 61 5% 1.408 

33/Р/11 Тelegroup 36 3,6 % 348 

86/Д/11 Saga 54 5% 114 

Укупно    3.858 
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Препорука 10: 

Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. да обрачуна уговорне 

казне добављачима због прекорачења рока за испоруку добара и услуга у укупном износу од 

3.858 хиљада динара. 

2.9.2. Преговарачки поступак 

У Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је у току 2011. године спроведено 107  

преговарачких поступака са и без претходног објављивања јавног позива укупне вредности 

424.118 хиљада динара. 

Ревидирано је 18 преговарачких поступака без претходног објављивања јавног позива, а у 

следећим поступцима су утврђене неправилности:   

1. Јавна набавка бр.32/Д/11 – набавка и инсталација система за говорну комуникацију (VCS)  

Претходним расписом о намери доделе уговора за набавку и инсталацију система за говорну 

комуникацију (VCS) за потребе ТКЛ Подгорица, АКЛ Краљево и АКЛ Поникве који је објављен у 

„Сл. гласнику РС“, бр. 26/11 од 15. априла 2011. године, наведено је да се објављивање јавног 

позива за наведену набавку  очекује у другом кварталу 2011. године, као и да је укупна процењена 

вредност јавне набавке 108.000 хиљада динара без ПДВ.   

Одлуком Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о CNS.00-62/31 од 1. марта 2011. 

године усвојен је Инвестициони програм за набавку и исталацију система за говорну 

комуникацију земља-ваздух и земља-земља за потребе ТКЛ Подгорица, АКЛ Краљево и АКЛ 

Поникве, којим је предвиђена укупна цена пројекта у износу од 950.000 EUR и да су средства 

предвиђена Финансијским планом за 2011. годину, те да је за опрему планирано  650.000 EUR, а за 

услуге (обука, FAT, SAT, конфигурација опреме и система надзора, супервизија инсталације, 

израда документације изведеног стања) 300.000 EUR. Одлуком НАБ.00-62/53 од 12. маја 2011. 

године  и решењем  НАБ.00-62/54 од 12. маја 2011. године покренут је поступак и образована је 

комисија за јавну набавку и инсталацију система за говорну комуникацију (VCS) за потребе ТКЛ 

Подгорица, АКЛ Краљево и АКЛ Поникве у преговарачком поступку без објављивања јавног 

позива 32/Д/11, у складу са чл. 24. тачка 3. Закона о јавним набавкама од фирме Frequentis AG из 

Аустрије, из разлога што је наведена фирма произвођач постојећих система за говорну 

комуникацију инсталираних на локацијама ЦОКЛ Београд, ТКЛ Подгорица, АКЛ Ниш, АКЛ 

Тиват, АКЛ Батајница и АКЛ Вршац, па би промена испоручиоца  наведене опреме изазвала 

проблеме у процесу повезивања у један интегрисани и јединствен систем, што би даље 

проузроковало некомпатибилност и велике техничке тешкоће у одржавању и обезбеђивању 

резервних делова, као и додатне трошкове за обуку запослених у складу са изјавом произвођача о 

ексклузивним правима НАБ.00-62/50 од 05. маја 2011. године. Средства за наведену јавну набавку 

предвиђена су Финансијским планом Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о за 

2011. годину на позицији Набавка и инсталација VCS,  а процењена вредност јавне набавке за 

2011. годину износи 91.000 хиљада динара. У поступку спровођења наведене јавне набавке, 

Записником о преговарању НАБ.00-62/61 од 19. маја 2011. године утврђени су цена, начин 

плаћања, распоред активности на пројекту и уговорне одредбе, у вези са чим је Комисија за јавну 

набавку дана 20. маја 2011. године сачинила извештај и дала предлог, а Управни одбор дана 21. 

маја 2011. године донео Одлуку о избору понуде наведеног понуђача ОУ/УО- 347/7 која је 

објављена у „Сл.гласнику РС“ бр. 43 од 14. јуна 2011. године. Након спроведеног поступка јавне 
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набавке, Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је са наведеним понуђачем 

закључила Уговор о јавној набавци НАБ.00 број 62/69 од 6. јуна 2011. године (на енглеском 

језику). Чланом 6. наведеног уговора утврђена је укупна уговорна цена робе, укључујући услуге, 

тестирања, докуменатцију, надзор инсталације, паковање, трошкове превоза, осигурање до 

лoкације инсталирања у износу од  897.836,29EUR, од чега цена система за говорну комуникацију 

за ТКЛ Подгорица износи 477.558,60 EUR, за торањ Краљево 250.392,12 EUR, а за торањ Поникве 

169.885,57 EUR, при чему цена укључује све примењиве накнаде за лиценцу, а искључује било 

које таксе и порезе, а детаљне цене дате су у Прегледу цена који је саставни део Понуде. 

У Финансијском плану Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о за 2011. годину, у 

оквиру Плана јавних набавки предвиђено је да се од укупно процењене вредности за јавну набавку  

и инсталацију VCS система за АКЛ Краљево, АКЛ Поникве и ТКЛ Подгорица од 108.099.444 

динара без ПДВ (што износи 950.000 EUR  по курсу  од 113,7889 дин за један евро, који курс је  

примењен у  том Финансијском плану), планирају средства у износу од  91.031.111 динара 

(800.000 EUR), а за 2012. годину се планирају средства од 17.068.333 динара (150.000 EUR); да су 

у оквиру Плана инвестиција за 2011. годину (који је такође саставни део Финансијског плана 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о за 2011. годину) за ову набавку  планирана 

средства у износу од  91.031.111 динара (800.000 ЕУР); да је за јавну  набавку и  инсталацију VCS 

система за АКЛ Краљево, АКЛ Поникве и ТКЛ Подгорица у 2011. години исплаћено 720.791 EUR  

понуђачу и 37.138 хиљада динара (326.378 EUR) за трошкове царине и шпедитера,  док је у 2012. 

години исплаћено 49.825 EUR, од чега 47.755,86 EUR за последњу рату понуђачу и 235.905 динара 

(2.073 EUR) за трошкове царине и шпедитера,  што укупно износи 1.097.158 EUR. У финансијском 

плану Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о за 2012. годину за набавку и 

инсталацију VCS система за АКЛ Поникве и ТКЛ Подгорица планиран је пренос средстава  из 

2011. године у износу од 14.000 хиљада динара (што  износи 127.273 EUR по курсу од 110 дин за 

један евро, који курс је примењен у Финансијском плану за 2012. годину).   

На наведени начин, Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је у 2011. години  и 

током 2012. године утрошила за јавну набавку и инсталацију VCS  система за АКЛ Краљево, АКЛ 

Поникве и ТКЛ Подгорица средства у укупном износу од 1.097.158 EUR, уместо 1.077.273 EUR,  

што је за 19.885 EUR више у односу на средства предвиђена Финансијским планом Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о  за 2011.годину и 2012. годину за ову јавну набавку, на 

који начин је поступила супротно одредбама члана 27. Закона о јавним набавакама у вези са 

чланом 2. Закона о буџетском систему.   

На основу наведеног, утврђено је: 

Агенција за котролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је у 2011. години и током 2012. године 

утрошила за јавну набавку и инсталацију VCS  система за АКЛ Краљево, АКЛ Поникве и ТКЛ 

Подгорица средства у износу већем за 19.885 EUR (2.263 хиљаде динара) од износа предвиђеног 

Финансијским планом Агенције за 2011. годину и Финансијским планом Агенције 2012. годину 

као годинама у којима је вршено финансирање наведене јавне набавке, на који начин је 

поступила супротно одредбама члана 27. Закона о јавним набавакама у вези са чланом 2. 

Закона о буџетском систему.  

2. Јавна набавка бр.83/У/10 – набавка  услуге извођења наставе из предмета Ваздухоплови  

Одлуком Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о НАБ.00-35/270 од 22. децембра 

2010. године и решењем НАБ.00-35/271 од 22. децембра 2010. године, покренут је поступак и 

образована је Комисија за јавну набавку услуге извођења наставе из предмета Ваздухоплови у 
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преговарачком поступку без објављивања јавног позива, у складу са чл. 24. тачка 3) Закона о 

јавним набавкама, из разлога што је услугу извођења наставе из предмета Ваздухоплови могуће 

набавити од Петра Миросављевића, доцента Саобраћајног факултета из Београда, с обзиром да је 

именовани у претходном периоду изводио наставу из наведеног предмета у Центру за обуку, па је 

упућен у технологију рада Агенције за контролу лтења Србије и Црне Горе д.о.о, тако да би 

ангажовање било ког другог  правног или физичког лица захтевало посебну обуку из области 

технологије  рада Агенције за контролу лeтења Србије и Црне Горе д.о.о, те из наведених разлога, 

као и ради чувања тајности података, односно безбедности функционисања система контроле 

летења, покренут је наведени поступак. 

Процењена вредност јавне набавке 83/У/10 је 151 хиљада динара без ПДВ. Средства за наведену 

јавну набавку предвиђена су Финансијским планом Агенције за контролу летења Србије и Црне 

Горе д.о.о за 2010. годину на позицији 52 - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични 

расходи. 

У поступку ревизије је утврђено да је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  дана 

14. јануара 2011. године спровела поступак отварања понуде и поступака преговарања у складу са 

конкурсном документацијом, што је констатовано записницима НАБ.00 бр.35/7 и НАБ.00 бр.35/9 

од 14. јануара 2011. године, да је у преговарачком поступку елемент уговора око кога се 

преговарало са понуђачем била цена, као и да је понуђена цена од 189 хиљада динара без ПДВ 

снижена на 151 хиљада динара, поводом чега је понуђач дана 20. јануара 2011. године доставио 

нови образац понуде на износ од 151 хиљада динара. 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је дана 26. јануара 2011. године донела 

одлуку НАБ.00 бр.35/31 да се бира понуда Петра Миросављевића бр.35/25 од 20. јануара 2011. 

године. Наведена одлука је објављена у „Сл. гласнику РС“, број 12 од 25. фебруара 2011. године. 

Уговором о делу за јавну набавку услуге извођења наставе из предмета Ваздухопловство НАБ.00 

бр. 35/91 од  21. фебруара 2011. године, Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. као 

наручилац је уступила, а извршилац посла прeузео посао пружања услуге спровођења наставе и 

испита из предмета Ваздухопловство - укупно 90 часова у Центру за обуку, на аеродорому 

„Никола Тесла“ у Београду у периоду који ће бити усаглашен међусобним договором са 

Агенцијом за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. Уговорено је да ће износ накнаде од 151 

хиљада динара наручилац платити извршиоцу посла у року од три дана од дана извршења посла  

по достављању писаног извештаја о обављеном послу овереног од стране овлашћеног 

представника Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. 

У поступку ревизије Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. није презентован 

писани извештај о обављеном послу предвиђен Уговором о делу за јавну набавку услуге извођења 

наставе из предмета Ваздухопловство НАБ.00 бр.35/91 од 21. фебруара 2011. године, а на основу 

кога је извршена исплата накнаде од 151 хиљада динара извршиоцу посла Петру Миросављевићу, 

чиме је поступљено супротно одредбама чл.  622. и чл.623. ст 3.Закона о облигационим односима. 

На основу наведеног, утврђено је: 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. није презентовала писани  извештај о 

обављеном послу предвиђен Уговором о делу за јавну набавку услуге извођења наставе из 

предмета Ваздухопловство НАБ.00 бр.35/91 од 21. фебруара 2011. године на основу кога је 

извршена исплата накнаде од 151 хиљада динара извршиоцу посла Петру Миросављевићу, 
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чиме је поступљено супротно одредбама чл. 622. и чл.623. ст 3.Закона о облигационим 

односима. 

2.9.3. Јавне набавке мале вредности 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је у току 2011. године спровела 130 

поступака јавне набавке мале вредности у укупном  износу од 118.832 хиљада динара.   

Ревидирано је 29 јавних набавки мале вредности, а у следећим поступцима су утврђене 

неправилности: 

1.Набавка услуга одржавања система за складиштење података и набавка резервних делова за 

те системе  

ЈН  100/У/10 – набавка услуга одржавања Multi Protocol  storage  система за складиштење података  

ЈН 86/Д/11- набавка резервних делова за системе за складиштење података (два Multi Protocol  

storage  система и једног Data storage  система  SAN)  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је  током  2011. године  после спроведена 

два поступка јавне набавке мале вредности, закључила са Saga д.о.о следеће уговоре: 

-  уговор  ЈН  100/У/10 за набавку услуга -  једногодишње одржавање два Multi Protocol storage  

система у укупној  вредности од 640 хиљада динара без ПДВ,  

- уговор  ЈН 86/Д/11 за  набавку опреме  -  резервни делови за  системе за складиштење података 

(два  Multi Protocol  storage система и једног Data storage  система  SAN) у вредности од 1.933  

хиљада динара. 

Чланом 8. став 1. Закона о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да обезбеди да се 

поступак јавне набавке спроводи и избор најповољније понуде врши у роковима и на начин 

прописан тим законом и са што мање трошкова везаних за реализацију јавне набавке. 

Чланом 26. став 1.  Закона о јавним набавкама прописано је да је јавна набавка мале вредности, у 

смислу тог закона, набавка истоврсних добара, услуга или радова  чија је процењена вредност на 

годишњем нивоу нижа од вредности одређене у закону којим се уређује годишњи буџет Републике 

Србије, а чланом 2. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности  да се наведени поступак 

покреће ако је набавка предвиђена у  годишњем плану набавки и ако су за ту набавку предвиђена 

средства у финанијском плану наручиоца.  

Иако су јавне набавке 100/У/10 и  86/Д/11 које су извршене у 2011. години имале за предмет 

истоврсна добра и услуге (одржавање и резервни делови за раније набављене системе за 

складиштење података) чија укупна процењена вредност износи 2.573 хиљада динара, Агенција 

није спровела отворени поступак јавне набавке по партијама што је  била у  обавези да учини, већ 

је јавну набавку  уситнила на две јавне набавке мале вредности, чиме је поступила супротно 

одредбама члана 20. Закона о јавним набавакама у вези са чланом 2. Закона о буџетском систему.   

Такође је у поступку ревизије утврђено и да је Агенција у буџетској 2008. години, после 

спроведеног отвореног поступка јавне набавке, закључила уговор ЈН 52/Д/08 којим је од „Saga“ 

д.о.о извршила набавку два Multi Protocol storage система за складиштење података са пратећом 

опремом и услугама у укупној вредности од 5.602 хиљаде динара без ПДВ.  Чланом 12. наведеног 

уговора је утврђен гарантни рок за целокупну опрему од 36 месеци, рачунато од датума издавања 
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Сертификата о коначном оперативном  пријему опреме, а да се у вангарантном року одржавање 

може накнадно уговорити. 

Агенција за котролу летења Србије и Црне Горе д.о.о и  „Saga“ д.о.о су дана 21. јула 2009. године  

потписале Сертификат о коначном оперативном пријему два Multi Protocol  storage  система,  

једног оптичког switch-а и четири  NBA адаптера који су набављени у 2008. години, чиме  

уговорена гаранција за наведену опрему и њено одржавање у оквиру гарантног рока почиње да 

тече од 21. јула 2009. године и важи до 21. јула 2012. године. 

Утврђено је и да је Агенција за котролу летења Србије и Црне Горе д.о.о на основу  уговора бр. 

100/У/10 од 29.  јануара 2011. године, и поред важења  уговорних одредаба о одржавању два Multi 

protocol data storage уређаја из 2008. године (уговор 52/Д/08), које су истицале тек 21. јула 2012. 

године, са истим понуђачем,  SAGA д.о.о из Београда, поново уговорила једногодишње одржавање 

истих уређаја (за период од 29. јануара 2011. године до 29. јануара 2012. године), чиме је  

поступила супротно одредбама члана 71. став 2 Закона о буџетском систему у вези са чланом 8. 

Закона о јавним набавкама.  

Наиме, одредбама члана 71. став 2. Закона о буџетском систему прописано је да је функционер 

корисника буџетских средстава одговоран за закониту, наменску, економичну и ефикасну 

употребу буџетских апропријација, а одредбама члана 8. став 1. Закона о јавним набавкама да је 

наручилац дужан да обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи и избор најповољније понуде 

врши у роковима и на начин прописан овим законом и са што мање трошкова везаних за 

реализацију јавне набавке.   

На основу наведеног утврђено је: 

1. Агенција за котролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није спровела један отворени 

поступак јавне набавке по партијама за набавку резервних делова за системе за 

складиштење података (два  Multi Protocol  storage  система и једног Data storage  система 

-  SAN) и једногодишњег одржавања два Multi Protocol storage система у укупној  вредности  

од 2.573  хиљада динара, које набавке су спроведене у 2011. години од истог добављача Saga 

д.о.о, иако је предмет наведених поступака набавка истоврсних добара и услуга, већ је 

јавну набавку  уситнила на две јавне набавке мале вредности, чиме је поступила  супротно 

одредбама члана 20. Закона о јавним набавакама у вези са чланом 2. Закона о буџетском 

систему.  

2. Агенција за котролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је дана 29. јануара 2011. године  

закључила нови Уговор са истим понуђачем, „Saga” д.о.о из Београда, којим је поново 

уговорила одржавање два Multi protocol data storage уређаја за период од 29. јануара 2011. 

године до 29. јануара 2012. године, иако је одржавање наведених уређаја већ било уговорено 

2008. године и које је истицало тек 21. јула 2012 .године, чиме је  поступила супротно 

одредбама члана 71. став 2 Закона о буџетском систему у вези са чланом 8. Закона о 

јавним набавкама.  

2. Набавка униформи за летаче 

ЈН 16/Д/11 - набавка и испорука униформи за летаче – инструкторе Одељења за летачку обуку 

(текстилни артикли) 
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ЈН  17/Д/11 - набавка и испорука униформи за за летаче – инструкторе Одељења за летачку обуку 

(кожни артикли) 

ЈН  88/Д/10 - набавка и испорука униформи за летачки састав Одељења за калибражу (текстилни 

артикли) 

ЈН  89/ Д/10 - набавка и испорука униформи за летачки састав Одељења за калибражу (кожни 

артикли) 

Чланом 26. став 1. Закона о јавним набавкама прописано је да је јавна набавка мале вредности, у 

смислу тог закона, набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је процењена вредност на 

годишњем нивоу нижа од вредности одређене у закону којим се уређује годишњи буџет Републике 

Србије, а чланом 2. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности да се наведени поступак 

покреће ако је набавка предвиђена у годишњем плану набавки и ако су за ту набавку предвиђена 

средства у финансијском плану наручиоца. 

Чланом 2. тачка 23) Закона о јавним набавкама је прописано да је јавна набавка по партијама она 

набавка чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина и која је као таква 

означена у јавном позиву и конкурсној документацији, чланом 8. став 1. истог закона да је 

наручилац дужан да обезбеди да се  поступак јавне набавке спроводи и избор најповољније понуде 

врши у роковима и на начин прописан тим законом и са што мање трошкова везаних за 

реализацију јавне набавке, а чланом 36. ст.1.и 2. да се предмет јавне набавке може обликовати у 

више истоврсних целина (партија), тако да се свака целина може уговарати засебно, као и да се 

при одређивању  вредности те набавке у обзир узима вредност свих партија за период за који се 

закључује уговор. 

У поступку ревизије је утврђено да је у буџетској 2011. години Агенција за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о. донела одлуку о покретању четири поступка јавних набавки мале 

вредности за набавку и испоруку униформи за летаче – инструкторе  Одељења за летачку обуку и 

за летачки састав Одељења за калибражу (текстилни и кожни артикли) – поступци ЈН 16/Д/11,  ЈН 

17/Д/11, ЈН 88/Д/10 ЈН 89/Д/10, у вези са чим су са понуђачима „Јувела“ и „Kodžić & Co“  

закључена четири уговора  укупне вредности 3.769 хиљада динара, иако су те набавке за предмет 

имале истоврсну врсту добара, те да у одлукама о покретању поступка укупна процењена вредност 

наведених јавних набавки износи 4.000 хиљада динара, због чега је Агенција за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о. била у обавези да спроведе отворени поступак јавне набавке, а што није 

учинила, већ је јавну набавку велике вредности уситнила на четири јавне набавке мале вредности, 

чиме је поступила супротно одредбама члана 20. Закона о јавним набавакама у вези са 

чланом 2. Закона о буџетском систему. 

На основу наведеног утврђено је:  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је у 2011. години спровела четири 

поступка јавних набавки мале вредности по којима је са понуђачима „Јувела“ и „Kodžić & Co“  

закључила уговоре у укупној вредности од 3.769 хиљада динара за набавку и испоруку униформи 

за летаче - инструкторе и за летачки састав (текстилни и кожни артикли), које су за 

предмет имале истоврсна добара чија је укупна процењена вредност износила 4.000 хиљада 

динара, због чега је била у обавези да спроведе отворени поступак јавне набавке, уместо 

уситњавања поступка на четири јавне набавке мале вредности, чиме је поступила супротно 

одредбама члана 20. Закона о јавним набавакама у вези са чланом 2. Закона о буџетском 

систему. 
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2.9.4. Вишегодишњи уговори о јавним набавкама     

1. Услуге физичког  обезбеђења   

„G4S Secure Solutions д.о.о 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о обратила се захтевом  број: 00-199/5 од 24. 

новембра 2004. године Управи за јавне набавке за давање мишљења у вези са применом члана 23. 

Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је у допису бр.404-02-6393/04 од 1. децембра 

2004. године (који је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. примила 7. децембра 

2004. године) обавестила Агенцију за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. да је чланом 23. 

став 1. тачка 1. наведеног закона прописано да је предвиђено да наручилац може доделити уговор 

у поступку са погађањем без претходног објављивања ако због објективних разлога или из разлога 

повезаних са заштитом искључивих права, набавку могу испунити само одређени испоручиоци 

добара, пружаоци услуга или извођачи радова. У допису Управе за јавне набавке наведено је и да, 

како из наведеног  дописа Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о произилази,  да 

их је Управа за заједничке послове обавестила да од 1. новембра 2004. године није у могућности 

да финансира наведену услугу обезбеђења, потребно је да Агенција за контролу летења Србије и 

Црне Горе д.о.о. за наведену набавку спроведе нови поступак, али и да је мишљења да, с обзиром 

да је у питању услуга обезбеђења објекта, до окончања редовног поступка, може да наведену 

набавку спроведе сходно члану 23. став 1.тачка 1. Закона у поступку са погађањем са фирмом  

DMD Sistem д.о.о из Београда, као потенцијалним понуђачем. 

Уговором о пружању услуга физичког обезбеђења SEC. 00 број 199/7 од 10. децембра 2004. године 

који је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. закључила са  DMD  Sistem  д.о.о из 

Београда, предвиђено је да је предмет  наведеног уговора редовно и ванредно физичко обезбеђење, 

односно чување и заштита објекта и имовине Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о у следећим објектима: Обласна контрола лета на Аеродрому Београд, објекат Предајног 

центра на Аеродрому Београд, објекат Центра за образовање и усавршавање контроле лета на 

Аеродрому Београд и објекат радарске станице Ковиона у Раљи. 

Наведени уговор закључен је на неодређено време, базни месец за обрачун извршених услуга је 

новембар 2004. године, извршене месечне услуге се оверавају потписом и печатом обе уговорне 

стране, уговорена је цена по ефективном часу рада за једног извршиоца у износу од  131,5 динара, 

и усклађиваће се на дан фактурисања  коефицијентом раста трошкова живота у Републици Србији. 

Дописом НАБ бр  - 59/737 од  27. новембра 2007. године, компанија G4S  је обавестила Агенцију 

за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о да је компанија DMD Sistem д.о.о у марту 2007. 

године постала део светске компаније Group 4 Securicor, да је извршена промена имена друштва 

које гласи Привредно друштво за пружање услуга G4S Security Services д.о.о, Београд, 

Кумодрашка 240 (скраћено G4S Security Services д.о.о), као и да су матични број, регистарски број 

и ПИБ остали непромењени . 

Дописом НАБ бр . – 59/405 од 30. јуна 2011. године, друштво G4S је обавестило Агенцију за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о., позивајући се на одредбе члана 45. став 10. Закона о 

јавним набавкама, да је дошло до статусне промене спајања уз припајање на тај начин што је 

„Group 4 Security Services“  д.о.о из Београда, ул. Кумодрашка 240,  избрисано из регистра АПР и 

припојено друштву „G4S Secure Solutions“ д.о.о из Београда, Теразије 31. Истовремено, компанија  

G4S  је обавестила Агенцију за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. да је „G4S Secure 

Solutions“ д.о.о  преузело сва права и обавезе припојеног друштва, све уговоре и у целости је 



Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за контролу летeња Србије и 
Црне Горе д.о.о за 2011. годину 

 

138 

 

правни следбеник бившег друштва „G4S Security Services“, а која статусна промена је 

евидентирана код АПР дана 28. јуна 2011. године. Уз допис је приложено решење Агенције за 

привредне регистре БД 99048/2011 од 3. августа 2011. године којим је извршена наведена статусна 

промена. 

Истим дописом,  друштво је обавестило Агенцију за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. и 

да све неизмирене обавезе закључно са 28. јуна 2011. године по фактурама које гласе на „ G4S 

Security Services“ уплаћује убудуће на неки од наведена четири текућа рачуна „G4S Secure 

Solutions“ због гашења рачуна друштва на „ G4S Security Services“, а уплате по фактурама које ће 

добијати од друштва  „G4S Secure Solutions“ почев од 28. јуна 2011. године, на текуће рачуне који 

ће бити назначени на фактурама. 

Дописом SEC. 00 број 59/508 од 9. августа 2011. године, друштво G4S  је, позивајући се на одредбе 

члана 45. став 10. Закона о јавним набавкама, обавестило Агенцију за контролу летења Србије и 

Црне Горе д.о.о о промени седишта „ G4S Secure Solutions“ д.о.о које ће се налазити у Београду, 

ул. Кумодрашка 240.   

У поглављу 7. Услови за учешће у поступку јавне набавке Закона о јавним набавкама, одредбама 

члана 44. став 2. прописани су обавезни  услови које понуђач мора да испуни да би  учествовао у 

поступку јавне набавке.   

Одредбама члана 45. Закона о јавним набавкама прописано је да испуњеност услова из члана 44. 

став 2. тог закона  понуђач доказује достављањем одређених доказа уз понуду, а  ставом 10. истог 

члана да је понуђач дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка 

промене у било којем од података из тог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је 

документује на прописан начин. 

У поступку ревизије је утврђено следеће: 

1.  у Финансијском плану Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о за 2011. годину 

нису била предвиђена средства за набавку услуга физичког обезбеђења објеката: Обласна 

контрола лета на Аеродрому Београд, објекат Предајног центра на Аеродрому Београд, објекат 

Центра за образовање и усавршавање контроле лета на Аеродрому Београд, објекат радарске 

станице Ковиона у Раљи и објекат администарстивне зграде Агенције за контролу летења Србије и 

Црне Горе д.о.о у Београду, ул. Николе Пашића бр. 10, а План јавних набавки за 2011. годину  

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је изменила тек у децембру 2011. године и 

наведеном изменом предвидела средства за набавку услуга физичког обезбеђења објеката у износу 

од 40.000 хиљада динара на годишњем нивоу, односно 160.000 хиљада динара за период од четири 

године; 

2. у 2011. години, „ G4S Secure Solutions“ д.о.о  је  на основу уговора са Агенцијом за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о. закљученог 2004. године којим је било предвиђено пружање 

услуга обезбеђења за четири објекта, испостављало сваког месеца фактуре за извршене услуге 

физичког обезбеђења за више од четири уговорена објекта, а по основу којих је Агенција за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. извршила исплате том друштву у укупном износу од  

35.687  хиљада динара, за већи број објеката него што је уговорено, а што је утврђено увидом у два  

рачуна,  то: 

-по   рачуну  бр. 9720/01 од 30. јуна 2011. године у  укупном износу од 204 хиљада  динара са ПДВ 

за пружене услуге физичког обезбеђења у за јун 2011. године за осам објеката (аеродром Вршац, 

Батајница торањ, Нова зграда Нови Београд, ОКЛ Београд, Предајни центар Београд, Раља 

Младеновац,  Школски центар Београд и објекат на Тргу Николе Пашића 10 у Београду); 
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-по  рачуну  број: 17532/01 од 31. октобра 2011. године на укупан  износ од  297 хиљада динара са 

ПДВ , којем је приложен оверени  документ од стране представника Агенције за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о.  за  пружене услуге обезбеђења за октобар 2011. године за девет објеката  

(аеродром Вршац, Батајница торањ, КВ Лађевци Краљево, Нова зграда Нови Београд, ОКЛ 

Београд, Предајни центар Београд, Раља Младеновац,  Школски центар Београд и објекат на Тргу 

Николе Пашића 10 у Београду); 

3. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је одлуком о обустави поступка јавне 

набавке услуга физичко-техничког и противпожарног обезбеђења  бр. 105/У/10  који је покренула  

у децембру 2010. године обуставила наведени поступак,  јер није прибављена прихватљива 

понуда, с обзиром да понуђене цене у две преостале исправне понуде премашују процењену 

вредност јавне набавке; једна од наведене две исправне понуде била је понуда „ G4S Secure 

Solutions“ д.о.о на износ од 33.748 хиљада динара на годишњем нивоу, односно 134.991 хиљада 

динара за период од четири године; 

4. Одлуком Управног одбора Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о ОУ/УО 

бр.686/14 од 5. децембра 2011. године овлашћен је председник Управног одбора да покрене 

поступак јавне набавке мале вредности услуге физичког и противпожарног обезбеђења лица, 

опреме и објеката на неодређени рок у складу са Законом о јавним набавкама и истом одлуком  је 

извршена допуна Плана јавних набавки Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о за 

2011. годину  тако што је у наведеном плану  додата позиција „Услуге обезбеђења“ процењене 

вредности 160.000 хиљада динара, на годишњем нивоу 40.000 динара са оквирним временом 

реализације уговора - неодређени рок; 

5. Одлуком председника Управног одбора Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о 

НАБ.00.број 59/46 од 31. јануара 2012. године покренут  је поступак јавне набавке мале вредности  

услуге  физичког и противпожарног обезбеђења (поступак 03/У/12) која се спроводи на основу 

одредаба чл.6. ст. 3 (Анекс IБ)  и чл.26. Закона о јавним набавкама, односно на основу одредаба  

којима се уређују  јавне набавке мале вредности; 

6. У конкурсној документацији за јавну набавку 03/У/12  предвиђено је да се уговор о јавној 

набавци предметних услуга закључује на неодређени период;  

7. Одлуком о избору најповољније понуде ОУ/УО – 280/6 од 20. априла 2012. године изабрана је 

као најповољнија понуда понуђача „ G4S Secure Solutions“ д.о.о  из Београда, у којој је предвиђено 

да цена радног сата једног ангажованог радника  обезбеђења за услуге физичког и противпожарног 

обезбеђења износи 240,00 динара без ПДВ, односно 283,20 динара са ПДВ, да укупна цена на 

годишњем нивоу износи 37.324.800,00 динара без ПДВ , а да укупна цена за период од четири 

године износи 149.299.200,00 динара без ПДВ; 

8. Поступак јавне набавке 03/У/12  настављен је у мају 2012. године пред Републичком комисијом 

за заштиту права понуђача Републике Србије, у складу са чл.112. ст. 3. Закона о јавним набавкама, 

због поднетих захтева за заштиту права понуђача. 

На основу наведеног, утврђено је:  

1. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није спровела поступак јавне 

набавке  услуга физичког обезбеђења после статусне  промене компаније DMD Sistem  д.о.о 

у марту 2007. године, већ је током 2011. године вршила плаћања услуга физичког  

обезбеђења другом правном лицу („G4S Secure Solutions“) на основу обавештења тог 

правног лица  да је дошло до статусне промене и које се позвало на  одредбе члана 45. став 
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10. Закона о јавним набавкама  као да се ради о понуђачу у већ започетом поступку јавне 

набавке, а који  поступак није ни био спроведен, што је супротно одредбама члана 20. 

Закона о јавним набавакама у вези са чланом 2. Закона о буџетском систему; 

2.  Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је током 2011. године извршила 

плаћања по месечно испостављеним фактурама предузећу „ G4S Secure Solutions“ д.о.о  из 

Београда у укупном износу од 35.687 хиљада динара, иако у Финансијском плану Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о за 2011. годину у моменту плаћања нису била 

предвиђена средства за набавку услуга физичког обезбеђења објеката Агенције за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о., а План јавних набавки за 2011. годину Агенција за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  је изменила тек у децембру 2011 .године,  што 

је супротно одредбама члана 20. Закона о јавним набавакама у вези са чланом 2. Закона о 

буџетском систему.  

Београд-сигурност д.о.о.  

Савезна управа за контролу летења као орган управе у СФРЈ закључила је са Радном 

организацијом „Београд-сигурност“ из Београда уговор 05/5 бр.2389/1 од 14. јуна 1989. године о 

физичко-техничком обезбеђењу за објекат Радарска станица Кошевац. 

У вези са наведеним уговором сачињена су три анекса, и то један из 1994. године (промена цене по 

сату на бруто 1,90 нових динара;  промена рока плаћања са 10 дана од датума фактурисања на три 

дана од датума испостављања фактуре), један из 1995. године (промена рока плаћања са три дана 

од датума фактурисања на осам дана од датума испостављања фактуре) и један из 1997. године 

(промена радног времена радника обезбеђења, уместо раније уговореног времена од 24 часа 

континуирано на  осам часова сваког радног дана).   

Дописом који је примљен у Агенцију за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о 

ФИН.00.24/1553 од 23. маја.2008. године, „Београд сигурност“ а.д. у стечају , Београд, обавестило 

је Агенцију за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. да је Трговински суд у Београду дана 5. 

маја 2008.године донео решење о покретању стечајног поступка број XV – ST- 19/08 у предузећу 

„Београд сигурност“ а.д.. Истим дописом достављен је број новог текућег рачуна, нови ПИБ и 

матични број, уз напомену да је врста делатности иста и уз захтев да се све доспеле обавезе према 

предузећу „Београд сигурност“ а.д и наредне обавезе уплаћују на нови текући рачун.   

Увидом у Регистар привредних друштава који се води код Агенције за привредне регистре, 

утврђено је да на дан 31. децембра 2011. године предузеће „Београд сигурност“ више нема правну 

форму акционарског друштва у стечају, већ је регистровано као друштво са ограниченом 

одговорношћу са истим матичним бројем (07018835), истом делатношћу (8020 – услуге система 

обезбеђења), али на другој адреси  (уместо у Београду, ул. Марка Краљевића бр. 4, ново седиште је 

у Београд ул. Херцеговачка бр. 4- 6). 

У поступку ревизије је утврђено да Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о, 

иако није спровела поступак јавне набавке услуга физичко-техничког обезбеђења објекта 

Радарске станице Кошевац (Фрушка Гора), током 2011. године вршила плаћања по 

испостављеним месечним  фактурама у корист „Београд сигурност“ д.о.о  за извршене услуге 

обезбеђења за наведену радарску станицу у укупном износу од 2.444 хиљада динара са ПДВ, 

што је супротно одредбама члана 27. Закона о јавним набавакама у вези са чланом 2. Закона 

о буџетском систему. 
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На основу наведеног, утврђено је:   

1. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о није спровела поступак јавне 

набавке услуга физичко-техничког обезбеђења објекта Радарске станице Кошевац 

(Фрушка Гора) било у смислу одредаба раније важећег Закона о јавним набавкама било у 

смислу одредаба важећег Закона о јавним набавкама, што је супротно одредбама члана 20. 

Закона о јавним набавакама у вези са чланом 2. Закона о буџетском систему; 

2. Иако није спровела поступак јавне набавке услуга физичко-техничког  обезбеђења  објекта 

Радарске станице Кошевац (Фрушка Гора), Агенција за контролу летења Србије и Црне 

Горе д.о.о је  у 2011. години  вршила плаћања  по  испостављеним месечним  фактурама у 

корист „Београд сигурност“ д.о.о за извршене услуге обезбеђења за наведену радарску 

станицу у укупном износу од 2.444 хиљада динара са ПДВ, што је супротно одредбама 

члана 20. Закона о јавним набавакама у вези са чланом 2. Закона о буџетском систему. 

2. Услуге одржавања хигијене у пословним просторијама 

Јавна набавка бр.33/У/05  

На захтев  Секретаријата Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. од 29. септембра 

2005.године, Управни одбор Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о је одлуком 

ОУ.бр. 979/10 од  3. октобра 2005. године усвојио извештај стручних служби о потреби покретања  

поступка јавне набавке услуге одржавања хигијене у пословним просторијама Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о на аеродрому Београд, и то објекат ОКЛ, АКЛ и Центар 

за обуку бр. 33/У/05 у отвореном поступку. Процењена вредност јавне набавке је 7.000 хиљада 

динара на годишњем нивоу. Средства за наведену јавну набавку су предвиђена Финансијским 

планом Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о за 2005. годину. Након спроведеног 

поступка јавне набавке, Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  је донела Одлуку 

ОУ бр. 173/6 од 19. јануара 2006. године да се наведена јавна набавка изврши од фирме  „Телус“,  

са којом је дана 6. августа 2007. г. закључила Уговор о  пружању услуга хигијене у пословним 

просторијама које се налазе на аеродорому Београд - објекат ОКЛ, АКЛ и Центар за обуку НАБ. 

00. 59/137 од 21. фебруара 2006. г. Чланом 4. наведеног уговора је утврђена месечна цена услуге  

од  634 хиљада динара без ПДВ, односно 748 хиљада динара са ПДВ, која  је фиксна, да се  цена 

услуге усклађује са  растом цена на мало у Републици Србији према званичним подацима 

Републичког завода за статистику (1. јануара и 1. јула), да се прво усклађивање цена може се 

вршити 1. јуна 2006. године, као и да уз фактуру Извршилац доставља потврду о извршеним 

услугама и испорученим потрошним материјалима за месец фактурисања оверен од руководиоца 

организационе јединице. Чланом 6. наведеног уговора је прописано  да се овај уговор закључује на 

неодређено време. 

Одредбама члана 27. став 3. важећег Закона о јавним набавкама прописано је да ако уговор о 

јавној набавци траје више година, обавезе које ће доспевати у наредним годинама морају бити 

уговорене у износима предвиђеним прописима којима се уређује извршење буџета и јавно 

финансирање за сваку посебну годину. 

Чланом 82. став 4. Закона о јавним набавкама прописано је да након закључења уговора наручилац 

може да дозволи промену цене само из објективних разлога који морају бити одређени у 

конкурсној документацији, односно предвиђени посебним прописима. 
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Чланом 8. тачка 4) Закона о званичној статистици39 прописано је да Републички завод за 

статистику главни објављује све методологије званичних статистичких истраживања (у 

штампаном облику или на својој интернет презентацији),  а методологију појединих статистичких 

истраживања у „Службеном  гласнику Републике Србије“. 

Чланом 8. Правилника о начину коришћења и давања података које производи Републички завод 

за статистику, прописано је да се давање (необјављених) статистичких података врши на основу 

захтева корисника. 

У поступку ревизије је утврђено да је Републички завод за статистику дописом 23 број 035-9-27 од 

21. јануара 2011. године, на захтев привредног друштва „Телус“ од 20. јануара 2011. године, 

доставио том друштву податак да индекс раста цена на мало у Републици Србији за период 1.   

јули - 31. децембар 2010. године износи 106,0, односно да промена у процентима износи 6,0%,  на 

основу чега су дана 25. јануара 2011.године Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о. и „Телус“ сачинили Анекс 7. Уговора о пружању услуге одржавања хигијене у објектима 

ОКЛ, АКЛ и Центар за обуку (НАБ.00 бр. 59/21 ) чијим је чланом 1. промењен члан 4. став 1. 

Основног уговора тако да сада укупна цена услуга месечно износи 837 хиљада динара без ПДВ, 

односно 988 хиљада динара са  ПДВ. 

Такође, у поступку ревизије је утврђено да,  иако  је  Агенција за контролу летења Србије и Црне 

Горе д.о.о.  приликом спровођења наведене јавне набавке планирала средства за ту јавну набавку у 

Финансијском плану за 2005. годину, приликом закључивања уговора није у будућим 

финансијским плановима предвидела износе обавеза које ће по уговору са предузећем „Телус“ 

доспевати у наредним годинама, па ни  износ који доспева у 2011. години. 

На основу наведеног, утврђено је: 

1. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. , приликом спровођења отвореног  

поступка јавне набавке услуге одржавања хигијене у пословним просторијама које се 

налазе у објектима Обласне контроле летења Београд, Аеродромске контроле летења 

Београд и Центра за обуку (33/У/05), у конкурсној документацији није навела да се ради о 

вишегодишњој јавној набавци, што је супротно одредбама члана 27. Закона о јавним 

набавакама у вези са чланом 2. Закона о буџетском систему 

2. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о , приликом закључивања уговора са 

предузећем „Телус“ о набавци услуге одржавања хигијене у пословним просторијама које се 

налазе у објектима Обласне контроле летења Београд, Аеродромске контроле летења 

Београд и Центра за обуку, није у Финансијском плану за 2011. годину предвидела износ 

обавезе који доспева у 2011. години за наведене услуге, већ је само на основу увећаног  

основног уговореног  износа индексом раста цена на мало вршила месечна плаћања,  што 

је супротно одредбама члана 27. Закона о јавним набавакама у вези са чланом 2. Закона о 

буџетском систему.  

Јавна набавка бр.15/У/07 

Одлуком Управног одбора Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о НАБ .00. 59/184  

од 24. априла 2007. године и решењем НАБ .00- 59/185 од 24. априла 2007. године покренут је 

                                                 
39 „Сл. гласник РС“, број 104/2009   



Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за контролу летeња Србије и 
Црне Горе д.о.о за 2011. годину 

 

143 

 

поступак и образована је комисија за јавну набавку услуге одржавања хигијене у 

административном објекту КЛ д.о.о на Тргу Николе Пашића бр. 10 у Београду бр.15/У/07 у  

отвореном поступку. Процењена вредност јавне набавке је 38.400 хиљада динара у складу са чл. 

30. ст.1.ал.2. Закона о јавним набавкама („ Сл. гласник РС“, бр 39/02 и 55/04) ,док процењена 

вредност уговора за прву годину износи 9.600 хиљада динара. Средства за наведену јавну набавку 

предвиђена су Финансијским планом Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о за 

2007. годину на позицији 53- Трошкови производних услуга. Након спроведеног поступка јавне 

набавке, Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  је донела Одлуку ОУ бр. 549/6 од 

25. јуна 2007. године да се наведена јавна набавка изврши од фирме  „Телус“,  са којом је дана 6. 

августа 2007. године закључила Уговор о пружању услуге одржавања хигијене у 

административном објекту Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о на Тргу Николе 

Пашића  бр. 10 у Београду НАБ. 00. 59/499 од 6. августа 2007. г. Чланом 5. наведеног уговора је 

утврђена  месечна цена услуге  од 395 хиљада динара без ПДВ, односно 466 хиљада динара са 

ПДВ, као и да је наведена цена фиксна, чланом 7. да до промене наведене цене услуге и Ценовника 

потрошног материјала може доћи уколико раст цена на мало у Републици Србији према 

званичним подацима Републичког завода за статистику буде већи од 5%, као и да ће се 

усклађивање цена у том случају вршити два пута годишње, а прво усклађивање цена  може се 

вршити од 1. јануара 2008. године, а чланом 12. ст. 1. да су уговорне стране сагласне да се уговор 

закључи на неодређено време. Чланом 13. предвиђено је да Наручилац има право да преко 

овлашћеног представника – Надзорни орган, врши контролу и надзор над пружањем услуга и да у 

вези са тим Извршиоцу наложи отклањање недостатака. 

Одредбама члана 27. став 3. важећег Закона о јавним набавкама прописано је да ако уговор о 

јавној набавци траје више година, обавезе које ће доспевати у наредним годинама морају бити 

уговорене у износима предвиђеним прописима којима се уређује извршење буџета и јавно 

финансирање за сваку посебну годину. 

Чланом 82. став 4. важећег Закона о јавним набавкама прописано је да након закључења уговора 

наручилац може да дозволи промену цене само из објективних разлога који морају бити одређени 

у конкурсној документацији, односно предвиђени посебним прописима. 

Чланом  8. тачка 4) Закона о званичној статистици прописано је да Републички завод за статистику  

главни објављује све методологије званичних статистичких истраживања ( у штампаном облику 

или на својој интернет презентацији), а методологију појединих статистичких истраживања у 

„Службеном  гласнику Републике Србије“. 

Чланом 8. Правилника о начину коришћења и давања података које производи Републички завод 

за статистику, прописано је да се давање (необјављених) статистичких података врши  на основу 

захтева корисника. 

На захтев привредног друштва „Телус“ од 20. јануара 2011. године, Републички завод за 

статистику дописом 23 број 035-9-27 од  21. јануара 2011. године доставио том друштву податак 

да индекс раста цена на мало у Републици Србији за период 1. јула 2010.-31. децембар 2010. 

године износи 106,0, односно да промена у процентима износи 6,0%, на основу чега су дана 25. 

јануара 2011. године Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. и „Телус“ сачинили 

Анекс 4. Уговора о пружању услуге одржавања хигијене у административном објекту Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о на Тргу Николе Пашића  бр. 10 (НАБ.00 бр. 59/20), а 

чијим је чланом 1. цена услуга предвиђена Основним уговором, усклађена почев од 1. јануара 

2011.године и износи 510 хиљада динара без ПДВ, односно 602 хиљаде динара са ПДВ. 
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Такође, у поступку ревизије је утврђено да,  иако  је Агенција за контролу летења Србије и Црне 

Горе д.о.о.  приликом спровођења наведене јавне набавке планирала средства за ту јавну набавку у 

Финансијском плану за 2007. годину, приликом закључивања уговора није у будућим 

финансијским плановима  предвидела  износе  обавеза које ће по уговору са предузећем „Телус“ 

доспевати у наредним годинама, па ни  износ који доспева у 2011. години. 

На основу наведеног, утврђено је:      

1. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о, приликом спровођења отвореног  

поступка јавне набавке услуге одржавања хигијене у у административном објекту 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о на Тргу Николе Пашића бр. 10 у 

Београду (15/У/07), у конкурсној документацији није навела да се ради о вишегодишњој 

јавној набавци, што је супротно одредбама члана 27. Закона о јавним набавакама у вези са 

чланом 2. Закона о буџетском систему. 

2. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о , приликом закључивања уговора са 

предузећем „Телус“ о набавци услуге одржавања хигијене у пословним просторијама  

хигијене у административном објекту Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе 

д.о.о. на Тргу Николе Пашића  бр. 10 у Београду  није у Финансијском плану за 2011. годину 

предвидела износ обавезе који доспева у 2011. години за наведене услуге, већ је само на 

основу увећаног основног уговореног износа индексом раста цена на мало вршила месечна 

плаћања, што је супротно одредбама члана 27. Закона о јавним набавакама у вези са 

чланом 2. Закона о буџетском систему.  

Такође, чињеница да је у Нацрту уговора који је Агенција сачинила као део конкурсне 

документације наведено да се поменути уговор закључује на неодређено време, не искључује  

обавезу Агенције да тај податак изричито наведе и у Упутству за понуђаче, чиме се избегава   

нетранспарентност приликом спровођења поступака јавних набавки.   

Осим тога, иако са становишта Закона о јавним набавкама не постоје препреке за закључивање 

вишегодишњих уговора, Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. је приликом 

закључивања уговора требало да води рачуна о ограничењима која су постављена прописима о 

јавним финансијама, и то пре свега Законом о буџетском систему, с обзиром да је Агенција за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. корисник јавних средстава у смислу одредаба  члана 2. 

тачка 5) Закона о буџетском систему.  

Имајући у виду да је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. у 2005.години, 

односно у 2007. години закључила два уговора о јавној набавци услуга одржавања хигијене у 

пословним просторијама Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о са привредним 

друштвом „Телус“ на неодређено време, по ком основу је у 2011. години  на годишњем нивоу   

исплатила укупно 16.164 хиљада динара, односно да је 2004. године закључила уговор  са  DMD  

Sistem  д.о.о из Београда по ком основу је током 2011. године извршила плаћања предузећу „ G4S 

Secure Solutions“ д.о.о из Београда у укупном износу од 35.687 хиљада динара ,као и да  услуге 

одржавања пословних просторија и физичког обезбеђења свакако  немају карактер сложених 

послова,  то не постоји потреба да наведени уговори трају неодређено време. 

Препорука 11:  

Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о да преиспита потребу 

закључивања уговора за јавне набавке услуга физичког обезбеђења и одржавања хигијене у 
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пословним просторијама Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о на 

неодређено време, односно да размотри могућност да се поступци јавних набавки услуга 

физичког обезбеђења и одржавања хигијене у пословним просторијама Агенције спроводе   

на период од четири године. 

2.10. Судски спорови 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о се појављује као тужилац/извршни 

поверилац у четири  судска спора, а појављује се као тужени у укупно у 45 судских спорова ( 

радни спорови, спорови за накнаду штете и  спор због сметања поседа).  

Од четири судска спора у укупној вредности од 1.744.132,54 EUR у којима је Агенција за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о. тужилац, два спора у вредности од 1.017.159,29 EUR су 

покренута против Друштва са ограниченом одговорношћу за транспорт путника и робе у 

ваздушном саобраћају „Montenegro Аirlines“ д.о.о из Подгорице због неплаћања накнада за 

пружање услуга контроле летења за 2004, 2005. и 2006. годину. Наведени спор се завршио 

вансудским поравнањем којим се Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  

обавезала да ће повући поднете тужбе, а да ће Влада Црне Горе и Агенција за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о. потписати споразум којим Влада Црне Горе уступа Агенцији за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о имовину у вредности не мањој од висине дуга наведене 

авиокомпаније, док ће се Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. одрећи права на 

потраживања камата по наведеном дугу. 

У току су и два судска спора које је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.  

покренула 2010. године против „Македонски авиотранспорт“ а.д  Скопје у вредности од 726.973,25 

EUR због неиспуњења уговорне обавезе за плаћање услуга обезбеђења ваздушног саобраћаја 

(рутне услуге).  

Према подацима достављеним у поступку ревизије, вредност 45 судских спорова  (33 парнице из 

ранијих година, и 12 парница из 2011. године) који се воде против Агенције за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о као тужене је процењена од стране Агенције за контролу летења Србије и 

Црне Горе д.о.о на износ од 95.943 хиљада динара (не узимајући у обзир припадајуће камате). У 

оквиру наведеног износа, највеће тужбене захтеве имају Република Србија за регресирање разлике 

зараде по правоснажној пресуди у износу од 27.916 хиљада динара, као и 11 радника бивше  

Савезне управе за контролу летења (које спорове је Агенција за контролу летења Србије и Црне 

Горе д.о.о. преузела), по основу исплате зарада и накнаде штете у износу од 56.040 хиљада динара.   

Одредбама члана 21. Закона о рачуноводству и ревизији прописано је да  за признавање  елемента 

финансијских извештаја, као и за састављање и приказивање финансијских извештаја, правно лице 

примењује регулативу из члана 2. овог закона, а чланом 2. истог закона прописано је да  су правна 

лица дужна да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и 

расхода, састављање, приказивање, достављање, обелодањивање и ревизију финансијских 

извештаја, као и интерну ревизију врше у складу са законском, професионалном и интерном 

регулативом.      

У поступку ревизије је утврђено и да су подаци о судским споровима у којима је Агенција за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. тужена само делимично обелодањени, с обзиром да 

није наведена укупна вредност спорова који су у току. Наиме, у Напоменама Агенције за контролу 

летења Србије и Црне Горе д.о.о уз финансијски извештај за 2011.годину наведени су подаци за 32 

спора из ранијих година (број спорова,  предмет спора и фаза у којој се  спорови налазе), као и  да 
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је током 2011. године поднето 11 нових тужби, али није обелодањена укупна вредност судских 

спорова у којима је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. тужена. 

На наведени начин, односно због чињенице да није обелодањена вредност судских спорова у 

којима је Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. тужена, а који су у току,  утиче се 

на исказивање вредности имовине Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о и  

неправилну оцену ризика у њеном пословању. 

Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. такође није извршила резервисања по 

основу судских спорова за потенцијалне губитке. 

Иако је успоставила одговарајуће евиденције о судским споровима, Агенција за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о. не води ажурно наведене евиденције, односно из истих се не може 

утврдити у којој фази се поступци налазе.  

На основу наведеног, утврђено је: 

У  Напоменама уз финансијске извештаје за 2011. годину Агенција за контролу летења Србије 

и Црне Горе д.о.о није обелоданила потпуне податке о судским споровима који се воде против 

Агенције, јер је у истим наведен број од 43 судска спора без навођења њихове вредности, а  у 

поступку ревизије су  презентовани подаци о 45 судских спорова чија  вредност износи 95.943 

хиљада динара (не узимајући у обзир припадајуће камате), што је супротно захтевима 

Међународног рачуноводственог стандарда 1. Презентација финансијских извештаја, 

параграф 114. и Међународног рачуноводственог стандарда 37. Резервисања, потенцијалне 

обавезе и потенцијална имовина, параграф 86.  

Препорука 12: 

Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. да у Напоменама уз 

финансијски извештај за сваку годину обелодани укупну вредност свих судских спорова у 

којима је  тужена. 

Препорука 13: 

Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. да ажурно води 

евиденције о судским споровима, и то по  фазама у којима се  поступци налазе. 
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2.11.  ПРЕПОРУКЕ 

Државна ревизорска институција препоручује Агенцији за контролу летења Србије и Црне 

Горе д.о.о следеће: 

Препорука 1: 

Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о да усклади одредбе 

Пословника о раду Скупштине са важећим актима Друштва, с обзиром да се у уводном делу 

позива на одредбе Статута који је престао да важи доношењем Анекса Уговора о оснивању 

Друштва од 17. новембра 2006. године;  

Препорука 2: 

Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о да усклади одредбе 

својих аката са конвалидираним Уговором о оснивању Агенције  за контролу летења Србије и 

Црне Горе д.о.о  донетим 25. априла 2012. године; 

Препорука  3: 

Препоручује се Агенцији за контроли летења Србије и Црне Горе д.о.о. : 

- да годишњи финансијски извештај за 2011. годину и извештај о пословању за 2011. 

годину достави Влади Републике Србије и Влади Црне Горе као оснивачима, ради 

информисања; 

 - да сваки наредни годишњи финансијски извештај и извештај о пословању доставља 

Влади Републике Србије и Влади Црне Горе као оснивачима ради информисања, у 

складу са одредбама члана 28.в. Уговора о оснивању Агенције за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о. 

Препорукa 4: 

Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о да сачини 

спецификацију имовине Савезне управе за контролу летења  коју су оснивачи унели приликом 

оснивања, и то по врсти,  количини и вредности, с обзиром да подаци који се односе на 

имовину наведени у Билансу стања Савезне управе за контролу летења на дан 31.12.2002. 

године не могу истовремено бити и почетно стање имовине  Агенције за контролу летења 

Србије и Црне Горе д. о.о на дан 31. октобра 2003. године као дана оснивања Агенције за 

контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о;   

Препорукa 5: 

Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о да имовину Савезне 

управе за контролу летења коју су оснивачи унели приликом оснивања Агенције, из Препоруке 

4,  евидентира у  својим  пословним књигама;  

Препорука 6: 

Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о: 

- да ажурира податке о непокретностима и покретним стварима над којима Агенција 

за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. има право коришћења, односно право 

својине у складу са одредбама Уредбе о евиденцији и попису непокретности и других 
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средстава у државној својини и да на основу тога изврши одговарајуће промене у 

пословним књигама; 

 - да достави Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије ажуриране податке 

о стању непокретности и других средстава у државној својини у складу са одредбама 

чл. 4 и 9.  Уредбе о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној 

својини; 

Препорука 7: 

Препоручује се Агенцији да успостави адекватан и ефикасан систем  интерне контроле. 

Препорука 8: 

Препоручује се Агенцији  за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о да донесе интерни  акт 

којим ће прецизно  уредити  права и обавезе  чланова  Управног одбора Друштва и Скупштине 

Друштва из Црне Горе на дневнице, трошкове превоза и смештаја приликом путовања у 

Београд ради присуствовања седницама Управног одбора и седницама Скупштине Друштва. 

Препорука 9: 

Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о да у финансијском 

плану, на који Влада Републике Србије даје сагласност, прикаже издатке за трошкове зарада, 

накнада и остале личне расходе по врстама и са појединачним износима. 

Препорука  10: 

Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. да обрачуна уговорне 

казне добављачима због прекорачења рока за испоруку добара и услуга у укупном износу од 

3.858 хиљада динара. 

Препорука  11: 

Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о да преиспита потребу 

закључивања уговора за јавне набавке услуга физичког обезбеђења и одржавања хигијене у 

пословним просторијама Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о на неодређено 

време, односно да размотри могућност да се поступци јавних набавки услуга физичког 

обезбеђења и одржавања хигијене у пословним просторијама Агенције спроводе на период од 

четири године. 

Препорука 12 : 

Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. да у Напоменама уз 

финансијски извештај за сваку годину обелодани укупну вредност свих судских спорова у 

којима је  тужена. 

Препорука 13: 

Препоручује се Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. да ажурно води 

евиденције о судским споровима, и то по  фазама у којима се  поступци налазе. 

 


