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Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Јавне установе „Спортско –
сајамска установа Пендик“Нови Пазар за 2018. годину

ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
ЈАВНА УСТАНОВА „СПОРТСКО – САЈАМСКА УСТАНОВА ПЕНДИК“ НОВИ
ПАЗАР
Мишљење са резервом о деловима финансијских извештаја
Извршили смо ревизију делова финансијских извештаја: расходи, издаци,
имовина и обавезе Јавне установе „Спортско – сајамска установа Пендик“ Нови Пазар
за 2018. годину.
По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу извештаја
Основ за мишљење са резервом о деловима финансијских извештаја, финансијске
информације, у деловима финансијских извештаја, су припремљене по свим
материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему1,
Уредбом о буџетском рачуноводству2, Правилником о начину припреме,
састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и
буџетских фондова3 и Правилником о стандардном класификационом оквиру и
Контном плану за буџетски систем4.
Основ за мишљење са резервом о деловима финансијских извештаја
У деловима финансијских извештаја Јавне установе „Спортско – сајамска
установа Пендик“ Нови Пазар утврђене су неправилности у укупном износу од најмање
4.993 хиљадe динара и то:
У Билансу стања са стањем на дан 31.12.2018. године – Образац 1 у износу од 453
хиљаде динара и то за неправилно евидентиране и исказане обавезе за уплату средстава
на прописани уплатни рачун јавних прихода по основу умањења 10% основице која је
утврђена Законом и другим општим и појединачним актом.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1.1.2018. до 31.12.2018. године –
Образац 2, расходи и издаци у финансијским извештајима су укупно исказани: (1) у
већем износу од износа утврђеног налазом ревизије у износу од 250 хиљада динара и
(2) у мањем износу од износа утврђеног налазом ревизије у износу од 250 хиљада
динара, чији се ефекти због међусобног потирања нису одразили на коначан резултат
пословања Јавне установе „Спортско – сајамска установа Пендик“ Нови Пазар.
Није извршен попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2018. године у
износу од 4.290 хиљада динара.
Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској
институцији5, Пословником Државне ревизорске институције6 и Међународним
стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI). Нашa одговорност, у складу
са овим стандардима, је детаљније описана у делу извештаја Одговорност ревизора за
ревизију делова финансијских извештаја. Независни смо у односу на субјекта ревизије
у складу са ISSAI 30 – Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким
кодексом за државне ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији и
испунили смо наше остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо
да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ
за наше мишљење са резервом.
1

„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и
99/16)
2
„Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06)
3
„Службени гласник РС“, бр. 18/15
4
„Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16 и 107/16
5
„Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07 и 36/10
6
„Службени гласник РС“, број 9/09
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Одговорност руководства за делове финансијских извештаја
Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему и уношење података о
деловима у финансијске извештаје у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом
о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника
средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и
Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски
систем. Ова одговорност обухвата и интерне контроле за које одреди да су потребне за
припрему података о деловима финансијских извештаја који не садрже материјално
значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.
Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања
субјекта ревизије.
Одговорност ревизора за ревизију делова финансијских извештаја
Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да делови финансијских
извештаја, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне
радње или грешке, и издавање извештаја o ревизији који садржи наше мишљење.
Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља
гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са ISSAI увек открити материјално
погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу настати услед
криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно
очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника
донете на основу ових делова финансијских извештаја.
Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и
одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође:
 Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних
исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или
грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике;
и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основ за
мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни
погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне
исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи
удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или
заобилажење интерне контроле.
 Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради
осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али
не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле
субјекта ревизије.
 Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне
рачуноводствене процене које је извршило руководство.
Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани
обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне
недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.
Потпредседник Савета
др Бојана Митровић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
18. јун 2019. године
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1.

Резиме налаза у ревизији делова финансијских извештаја

Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији делова финансијских
извештаја Јавне установе „Спортско – сајамска установа – Пендик“ Нови Пазар за 2018.
годину (тачке 2.1, 2.2. и 2.3 Напомена) у деловима финансијских извештаја Јавне
установе „Спортско – сајамска установа Пендик“ Нови Пазар за 2018. годину утврђене
су следеће неправилности, које су разврстане по приоритетима, односно редоследу по
којем треба да буду отклоњене:
ПРИОРИТЕТ 17 (висок)
1) Део расхода и издатака није правилно планиран и извршен према одговарајућој
економској класификацији, јер су расходи у финансијским извештајима укупно
исказани: (1) у већем износу од износа утврђеног налазом ревизије у износу од 250
хиљада динара и (2) у мањем износу од износа утврђеног налазом ревизије у износу од
250 хиљада динара, чији се ефекти нису одразили на коначан резултат пословања Јавне
установе „Спортско – сајамска установа Пендик“ Нови Пазар (тачка 2.1.1.4 Напомена);
ПРИОРИТЕТ 28 (средњи)
2) Неправилно су евидентиране и исказане обавезе у износу од 453 хиљаде динара и то
за неправилно евидентиране и исказане обавезе за уплату средстава на прописани
уплатни рачун јавних прихода по основу умањења 10% основице која је утврђена
Законом и другим општим и појединачним актом (тачка 2.3.2. Напомена).
3) Није извршен попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2018. године у износу
од 4.290 хиљада динара и то: жиро и текућих рачуна у укупном износу од 1.290 хиљада
динара, потраживања по основу продаје и друга потраживања у износу од 544 хиљаде
динара, краткорочни пласмани у износу од 747 хиљада динара, активна временска
разграничења у износу од 1.709 хиљада динара, обавезе по основу расхода за запослене
у износу од 10 хиљада динара, обавезе према добављачима у износу од 1.246 хиљада
динара, остале обавезе у износу од 453 хиљаде динара, пасивна временска
разграничења у износу од 1.291 хиљаде динара и утврђивање резултата у износу од
1.290 хиљада динара (тачка 2.3.1. Напомена).
2.

Резиме датих препорука у ревизији делова финансијских извештаја

Препоручујемо одговорним лицима Јавне установе „Спортско – сајамска установа
Пендик“ Нови Пазар да отклоне неправилности по приоритетима, односно редоследу
по коме треба да буду отклоњене и то:

7

ПРИОРИТЕТ 1 – грешке, неправилности и погрешна исказивања која указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних
или неправилних плаћања или постоји ризик да јавна средства нису заштићена. Проблеми попут ових захтевају да руководство
одмах реагује.
ПРИОРИТЕТ 2 – грешке, неправилности и погрешна исказивања које утичу на финансијске извештаје када не постоји
непосредни ризик од губитка итд, али у сваком случају захтевају већу пажњу руководства.
8
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ПРИОРИТЕТ 1 (висок)
1) Да расходе и издатке планирају, извршавају, евидентирају и исказују на
одговарајућим економским класификацијама (тачка 2.1.1.4 Напомена – Препорука број
1) и
ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)
2) Да за евидентирање и исказивање обавеза по основу умањења 10% основице која је
утврђена Законом и другим општим и појединачним актом обезбеде правилну примену
Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилника о стандардном класификационом
оквиру и Контном плану за буџетски систем (тачка 2.3.3. Напомена – Препорука број
4).
3) Да попис врше у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (тачка 2.3.1. Напомена –
Препорука број 3).
3.

Мере предузете у поступку ревизије

У току ревизије Јавна установа „Спортско – сајамска установа Пендик“ Нови
Пазар није предузимала мере исправљања за отклањање неправилности у деловима
финансијских извештаја.
Захтев за достављање одазивног извештаја
Јавна установа „Спортско – сајамска установа Пендик“ Нови Пазар је, на основу
члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији, дужна да поднесе
Државној ревизорској институцији писани извештај о отклањању откривених
неправилности (одазивни извештај) у року од 90 дана, почев од наредног дана од дана
уручења овог извештаја.
Одазивни извештај мора да садржи:
1) навођење ревизије, на коју се он односи;
2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом и
3) приказивање мера исправљања.
Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио
неправилности у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања
одређене неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект
ревизије мора поднети уз одазивни извештај одговарајуће доказе.
Јавна установа „Спортско – сајамска установа Пендик“ Нови Пазар мора у
одазивном извештају исказати да је предузела мере исправљања у складу са
препорукама наведеним у резимеу препорука.
На основу члана 40. став 2. Закона о Државној ревизорској институцији одазивни
извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног
лица субјекта ревизије.
Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја,
тј. провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта
ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера
веродостојности одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере
исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће.
Сагласно члану 57. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији,
ако субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности, не поднесе у
прописаном року Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта
ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка.
4.

8

Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије

Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности
отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу
доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне
неправилности, сматра се да постоји тежи облик кршења обавезе доброг пословања. У
овим случајевима Државна ревизорска институција је овлашћена да предузима мере
сагласно члану 40. став 7. до 13. Закона о Државној ревизорској институцији.

9

Напомене уз Извештај о ревизији делова финансијских извештаја
Јавне установе „Спортско – сајамска установа Пендик“ Нови Пазар за 2018. годину

ПРИЛОГ II

НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРСКО – САЈАМСКА УСТАНОВА
ПЕНДИК“ НОВИ ПАЗАР ЗА 2018. ГОДИНУ
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1.

Основни подаци о субјекту ревизије

Седиште Јавне установе „Спортско – сајамска установа Пендик“ Нови Пазар је у
Новом Пазару, ул. Митровачка бб.
У правном промету са трећим лицима установа иступа у своје име и за свој рачун
и за обавезе одговара целокупном својом имовином.
Матични број установе је 17834215, а ПИБ 108166673.
Јавнa установа „Спортско – сајамска установа Пендик“ Нови Пазар обавља
следеће делатности: делатност спортских објеката, изнајмљивање и лизинг опреме за
рекреацију и спорт, остале спортске делатности, извођачка уметност, хотели и сличан
смештај, остале забавне и рекративне делатности, делатност неге и одржавања тела,
рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање, услуге
уређења и одржавања околине, организовање састанака и сајмова и изнајмљивање
властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.
Органи Јавне установе „Спортско – сајамска установа Пендик“ Нови Пазар су:
директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
Директор установе: заступа и представља установу, организује и води послове
установе, стара се о законитости рада установе, предлаже програм рада установе, план
развоја и финансијски план и предузима мере за њихово спровођење, извршава одлуке
одлуке Управног одбора, подноси извештаје о раду и резултатима пословања установе,
организује и обезбеђује мере за чување имовине установе, одлучује о појединачним
правима, обавезама и одговорностима из радног односа у складу са законом, поставља
и разрешава руководиоце организационих јединица установе и обавља друге послове
утврђене законом, актима оснивача, статутом и одлукама Управног одбора установе.
Управни одбор је орган управљања установе. Управни одбор установе има пет
чланова. Три члана Управног одбора су представници оснивача, а два члана чине
запослени у установи. Председника, заменика и чланове Управног одбора именује
Скупштина Града Новог Пазара. Мандат чланова Управног одбора траје четири године
и могу бити именовани највише два мандата узастопно. Управни одбор установе:
доноси статут установе, утврђује пословну политику установе, доноси програм рада
установе, усваја извештаје о пословању установе и годишњи обрачун, одлучује о
коришћењу средстава у складу са законом, одлучује о расподели добити, доноси
пословник о свом раду, одлучује о трајној пословној сарадњи са другим предузећима и
установама и врши друге послове у складу са законом.
Надзорни одбор има три члана, од којих су два члана представника оснивача, а
један члан представник запослених у установи. Надзорни одбор именује Скупштина
Града Новог Пазара на период од четири године. Надзорни одбор установе: врши
надзор над законитошћу рада установе, прегледа периодичне обрачуне, прегледа
годишњи извештај, годишњи обрачун и предлог за расподелу добити, прегледа
пословне књиге установе са могућношћу давања на вештачење, уколико се утврди да
се не воде уредно и законито, подноси оснивачу извештај о извршеном надзору
најмање једном годишње, разматра извештај ревизора и врши друге послове у складу
са законом.
У Јавној установи „Спортско – сајамска установа Пендик“ Нови Пазар доносе се
следећа нормативна акта: статут, Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места, колективни уговор или правилник о радним односима,
пословник о раду органа управљања, правилник о јавним набавкама, ценовник услуга и
друга нормативна акта у складу са законом.
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2.
2.1.

Делови финансијских извештаја
Извештај о извршењу буџета – Образац 5

Табела бр. 1 Извештај о извршењу буџета – Образац 5
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Екон.
клас.
1

Приходи и
примања
2
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈ
СКЕ ИМОВИНЕ
700000
Текући приходи
740000
Други приходи
Приходи из
790000
буџета
Укупни приходи и
примања

План
3

Укупно
(5 до 10)
4

5

Аутономне
покрајине
6

Општине/
града
7

7.150
7.150

30.074
30.074
14.510

15.564
15.564

7.150

15.564

15.564

7.150

30.074

15.564

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Укупно
Расходи и издаци
План
(5 до 10)
2
3
4
ТЕКУЋИ
РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈ
СКЕ ИМОВИНЕ
7.150
29.712
400000
Текући расходи
7.150
18.607
Расходи за
410000
зпослене
7.009
Коришћење
420000
услуга и роба
7.050
11.453
Отплата камата и
пратећи трошкови
440000
задуживања
52
480000
Остали расходи
100
93
Издаци за
нефинансијску
500000
имовину
11.105
510000
Основна средства
11.105
Укупни расходи и издаци
7.150
29.712
Екон.
клас.
1

у 000 динара

Република

Република
5

Аутономне
покрајине
6

Општине/
града
7

8

Донације и
помоћи
9

Остало
10

14.510
14.510
14.510

14.510

ООСО
8

Донације и
помоћи
9

14.473
4.106

Остало
10

15.239
14.501
7.009

4.106

7.347

52
93

10.367
10.367
14.473

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
Укупно
Аутономне
Општине/
Расходи и издаци
План
Република
(5 до 10)
покрајине
града
2
3
4
5
6
7
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈ
СКЕ ИМОВИНЕ
7.150
30.074
15.564
ТЕКУЋИ
РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈ
СКЕ ИМОВИНЕ
7.150
29.712
14.473
Вишак прихода и
примања –
буџетски суфицит
362
1.091
Мањак прихода и
примања –
буџетски дефицит
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА
900000
И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСК
Е ИМОВИНЕ
ИЗДАЦИ ЗА
ОТПЛАТУ
600000
ГЛАВНИЦЕ И
НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСК
Екон.
Клас.
1

ООСО

738
738
15.239

ООСО
8

Донације и
помоћи
9

Остало
10

14.510

15.239

729
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Е ИМОВИНЕ
ВИШАК
ПРИМАЊА
МАЊАК
ПРИМАЊА
ВИШАК
НОВЧАНИХ
ПРИЛИВА
МАЊАК
НОВЧАНИХ
ПРИЛИВА

362

1.091

729

2.1.1. Текући расходи
2.1.1.1. Плате, додаци и накнаде запослених, група 411000
Табела бр. 2 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Р.бр

Организациона јединица

1
2
1
ЈУ„Спортско – сајамска установа Пендик“
Укупно Град – група 411000

Ребаланс
3

536.634

у 000 динара
Ребаланс са
реалокацијама
4

Исказано
извршење
5

Налаз
ревизије
6

536.634

5.831
601.411

5.831
601.411

6/4

6/5

7

8

112

100
100

На овој буџетској позицији исказани су расходи за плате, додатке и накнаде
(зараде) у износу од 5.831 хиљаде динара, за које су буџетом нису планирана средства.
Ревизијом делова финансијских извештаја нисмо утврдили материјално значајне
неправилности.
2.1.1.2. Социјални доприноси на терет послодавца, група 412000
Табела бр. 3 Социјални доприноси на терет послодавца
Р.бр

Организациона јединица

1
2
1
ЈУ„Спортско-сајамска установа Пендик“
Укупно Град – група 412000

Ребаланс
3
100.483

у 000 динара
Ребаланс са
реалокацијама
4
100.483

Исказано
извршење
5
883
99.087

Налаз
ревизије
6
883
99.087

6/4

6/5

7

8
100
100

99

На овој буџетској позицији исказани су расходи за социјалне доприносе на терет
послодавца у износу од 883 хиљаде динара из осталих извора, и то за: допринос за
пензијско и инвалидско осигурање у износу од 592 хиљаде динара, допринос за
здравствено осигурање у износу од 254 хиљаде динара и допринос за незапосленост у
износу од 37 хиљада динара, за које буџетом нису планирана средства.
Ревизијом делова финансијских извештаја нисмо утврдили материјално значајне
неправилности.
2.1.1.3. Стални трошкови, група 421000
Табела бр. 4 Стални трошкови
Р.бр

Организациона јединица

1
2
ЈУ „Спортско- сајамска установа Пендик“
1
Укупно Град – група 421000

у 000 динара
Ребаланс
3
3.700
224.295

Ребаланс са
реалокацијама
4
3.700
224.295

Исказано
извршење
5
3.835
213.482

Налаз
ревизије
6
3.835
213.482

6/4
7
104
95

6/5
8
100
100

На овој буџетској позицији исказани су расходи за сталне трошкове у износу од
3.835 хиљада динара, од чега на терет средстава буџета у износу од 2.622 хиљаде
динара и из осталих извора у износу од 1.213 хиљада динара, и то за: трошкове платног
промета и банкарских услуга у износу од 98 хиљада динара, енергетске услуге у износу
од 2.586 хиљада динара, комуналне услуге у износу од 618 хиљада динара и то 31
хиљада динара за воду и канализацију по рачуну Јавног предузећа водовод и
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канализација Нови Пазар број: 0288-1025-010254, услуге комуникација у износу од 222
хиљаде динара, трошкови осигурања у износу од 308 хиљада динара и остали
трошкови у износу од три хиљаде динара, за које су буџетом планирана средства у
износу од 3.700 хиљада динара.
Ревизијом делова финансијских извештаја нисмо утврдили материјално значајне
неправилности.
2.1.1.4. Специјализоване услуге, група 424000
Табела бр. 5 Специјализоване услуге
Р. бр

Организациона јединица

1
2
1
ЈУ „Спортско-сајамска установа Пендик“
Укупно Град – група 424000

у 000 динара
Ребаланс
3
1.000
187.548

Ребаланс са
реалокацијама
4
1.000
187.548

Исказано
извршење
5
437
175.615

Налаз
ревизије
6
187
175.705

6/4

6/5

7

8
19
94

43
100

На овој буџетској позицији исказани су расходи за специјализоване услуге у
износу од 437 хиљада динара за остале специјализоване услуге, од чега 250 хиљада
динара за израду пројекта изведеног стања објекта хале Пендик у Новом Пазару,
Друштво за инжењеринг и пројектовање нп INGPRO доо, Нови Пазар, по рачуну број:
00064 од 1.11.2017. године, који су погрешно економски класификовани, за које су
буџетом планирана средства у износу од 1.000 хиљада динара.
Ревизијом делова финансијских извештаја утврдили смо да су расходи за
специјализоване услуге у износу од 250 хиљада динара неправилно планирани,
извршавани, евидентирани и исказани на групи конта 424000 – Специјализоване
услуге, уместо на групи конта 511000 – Зграде и грађевински објекти за израду
пројекта изведеног стања објекта хале Пендик у Новом Пазару, по рачуну број: 00064
од 1.11.2017. године, Друштво за инжењеринг и пројектовање нп INGPRO доо, Нови
Пазар, што није у складу са чланом 29 Закона о буџетском систему, чланом 9 став 2
Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом
оквиру и Контном плану за буџетски систем. У Билансу стања мање су исказани
нефинансијска имовина и капитал у износу од 250 хиљада динара.
Препоручујемо одговорним лицима Јавне установе „Спортско - сајамска
установа Пендик“ да обавезе за специјализоване услуге планирају, извршавају,
евидентирају и исказују у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и
Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски
систем.
Ризик
Уколико се настави са преузимањем обавеза и извршавањем расхода за
специјализоване услуге који се евидентирају на погрешним економским
класификацијама, постоји ризик да расходи за специјализоване услуге неће бити
планирани, извршавани, евидентирани и исказани на одговарајућој економској
класификацији и ризик да финансијски извештаји неће бити истинити и објективни.
Препорука број 1
Препоручујемо одговорним лицима Јавне установе „Спортско – сајамска
установа Пендик“ да расходе за специјализоване услуге планирају, извршавају,
евидентирају и исказују на одговарајућој економској класификацији.

15

Напомене уз Извештај о ревизији делова финансијских извештаја
Јавне установе „Спортско – сајамска установа Пендик“ Нови Пазар за 2018. годину

2.1.1.5. Материјал, група 426000
Табела бр. 6 Материјал
Р. бр

Организациона јединица

1
2
1
ЈУ „Спортско-сајамска установа Пендик“
Укупно Град – група 426000

у 000 динара
Ребаланс
3
600
64.002

Ребаланс са
реалокацијама
4
600
64.002

Исказано
извршење
5
2.054
58.173

Налаз
ревизије
6
2.054
57.306

6/4

6/5

7
342
90

8
100
99

На овој буџетској позицији исказани су расходи за материјал у износу од 2.054
хиљаде динара, од чега на терет средстава буџета у износу од 348 хиљада динара и из
осталих извора у износу од 1.706 хиљада динара, и то за: материјал за саобраћај у
износу од 229 хиљада динара и материјал за посебне намене у износу од 1.825 хиљада
динара од то: 138 хиљада динара за куповину траве за парк стадион по рачун –
отпремници Јован Марић пр трговинска радња Дами-015 Нови Пазар број: 18МP-7 и 73
хиљаде динара за набавку застава по рачуну отпремници број: 1326, за које су буџетом
планирана средства у износу од 600 хиљада динара.
Ревизијом делова финансијских извештаја нисмо утврдили материјално значајне
неправилности.
2.1.1.6. Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, група 482000
Табела бр. 7 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Р.бр

Организациона јединица

1
2
ЈУ „Спортско сајамска установа Пендик“
1
Укупно Град – група 482000

Ребаланс
3
100
1.940

у 000 динара
Ребаланс са
реалокацијама
4
100
1.940

Исказано
извршење
5
93
1.276

Налаз
ревизије
6
93
1.276

6/4

6/5

7
93
66

8
100
100

На овој буџетској позицији исказани су расходи у износу од 93 хиљаде динара, на
терет средстава буџета, и то због прекршаја за мере заштите од пожара у износу од 50
хиљада динара по пресуди Прекршајног суда у Новом Пазару број: Пр. бр. 7-1028/1767 од 24.4.2018. године и због прекршаја за мере заштите од пожара у износу од 50
хиљада динара по пресуди Прекршајног суда у Новом Пазару број: Пр. бр. 304/18-64 од
3.9.2018. године и пресуди Прекршајног апелационог суда, одељење у Крагујевцу број:
I-116 Прж. 21117/18 од 22.10.2018. године, за које су буџетом планирана средства у
износу од 100 хиљада динара.
Ревизијом делова финансијских извештаја нисмо утврдили материјално значајне
неправилности.
2.1.2. Издаци за нефинансијску имовину
2.1.2.1. Зграде и грађевински објекти, група 511000
Табела бр. 8 Зграде и грађевински објекти
Р. бр

Организациона јединица

1
2
1
ЈУ „Спортско сајамска установа Пендик
Укупно Град – група 511000

у 000 динара
Ребаланс
3
418.221

Ребаланс са
реалокацијама
4
418.221

Исказано
извршење
5
8.222
381.393

Налаз
ревизије
6
8.472
393.599

6/4

6/5

7

8
103
103

94

На овој буџетској позицији исказани су расходи за накнаде у натури у износу од
8.222 хиљаде динара, од чега 7.732 хиљаде динара из буџета и 490 хиљада динара из
осталих извора, за које су буџетом нису планирана средства.
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Ревизијом делова финансијских извештаја утврдили смо да су неправилно
планирани, извршени, евидентирани и исказани расходи за зграде и грађевинске
објекте у износу од 250 хиљада динара, што је ближе објашњено на групи конта 424000
– Специјализоване услуге (Тачка 2.1.1.4.).
2.1.2.2. Машине и опрема, група 512000
Табела бр. 9 Машине и опрема
Р. бр

Организациона јединица

1
2
1
ЈУ „Спортско - сајамска установа Пендик
Укупно град – група 512000

у 000 динара
Ребаланс
3
40.674

Ребаланс са
реалокацијама
4
40.674

Исказано
извршење
5
2.883
37.676

Налаз
Ревизије
6
2.883
38.734

6/4

6/5

7

8
100
109

98

На овој буџетској позицији исказани су издаци у износу од 2.883 хиљаде динара
за опрему за образовање, културу и спорт, од чега у износу од 598 хиљада динара за
набавку половног моторног возила за потребе Јавне установе „Спортско – сајамска
установа Пендик“ Нови Пазар по наруџбеници број: 1/18 од 24.5.2018. године и
предрачуну Dignitas 024 доо, Палић број: 9-18/1 од 23.5.2018. године, у износу од 424
хиљаде динара за столице за трибине по рачуну/отпремници Предузеће за услуге у
области спорта Musculus доо, Београд број: IF-104 од 31.10.2018. године и у износу од
79 хиљада динара за куповину рачунарске опреме по рачуну – отпремници Стр
Winsoft, Нови Пазар број: 180897 од 17.9.2018. године, за које су буџетом планирана
средства у износу од 2.200 хиљада динара и за које у Извештају о извршењу буџета –
Образац 5 нису исказана планирана средства.
Ревизијом делова финансијских извештаја утврдили смо да Јавна установа
„Спортско – сајамска установа Пендик“ није у Извештају о извршењу буџета у периоду
од 1.1.2018 до 31.12.2018. године – Образац 5 у колони 4 исказала планирана средства
за машине и опрему, што није у складу са чланом 10 став 1 Правилника о начину
припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава, корисника средстава за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова.
Препоручујемо одговорним лицима Јавне установе „Спортско – сајамска
установа Пендик“ да у Извештају о извршењу буџета – Образац 5 у колони 4 исказују
планирана средства за машине и опрему.
Ризик
Уколико се настави са неуношењем података у Извештају о извршењу буџета у
периоду од 1.1.2018 до 31.12.2018. године – Образац 5 у колони 4 постоји ризик да
финансијски извештаји неће бити истинити и објективни.
Препорука број 2
Препоручујемо одговорним лицима Јавне установе „Спортско – сајамска
установе Пендик “да у Извештају о извршењу буџета – Образац 5 у колони 4 исказују
планирана средства за машине и опрему.
2.2. Биланс прихода и расхода – Образац 2
У наредној табели исказани су подаци о оствареним текућим приходима и
примањима од продаје нефинансијске имовине који су остварени у претходној и
текућој години.
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Табела бр. 10 Биланс прихода и расхода – Образац 2
Број
ОПИС
конта
1
2
700000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
+800000
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
700000
Текући приходи
740000
Други приходи
790000
Приходи из буџета
400000
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
+500000
ИМОВИНУ
400000
Текући расходи
410000
Расходи за запослене
420000
Коришћење роба и услуга
430000
Амортизација и употреба средстава за рад
440000
Отплата домаћих камата
480000
Остали расходи
500000
Издаци за нефинансијску имовину
510000
Основна средства
Буџетски суфицит

Претходна
година
3

у 000 динара
Текућа
година
4

17.698
17.698
11.210
6.488

30.074
30.074
14.510
15.564

16.864
14.247
5.054
9.164
24
2
3
2.617
2.617
834

29.712
18.607
7.009
11.453

834

362

52
93
11.105
11.105
362

КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих
година који је коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године
Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за
набавку нефинансијске имовине
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину,
финансираних из кредита
Износ приватизационих примања коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године
ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ
ПРИХОДА И ПРИМАЊА

321121

ИЗДАТАКА

ИЗ

ТЕКУЋИХ

Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредиту
Вишак прихода – суфицит
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА
ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ)
Део вишка прихода и примања наменски опредељен за
наредну годину
Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у
наредну годину

2.2.1. Приходи и примања
Према презентованим подацима за 2018. годину, остварени су текући приходи у
износу од 30.074 хиљаде динара, а примања од продаје нефинансијске имовине нису
остварена. У поређењу са претходном годином, у којој су текући приходи и примања
остварени у износу од 17.698 хиљада динара, представља повећање у односу на
претходну годину за износ од 12.376 хиљада динара или за 70%.
2.2.2. Расходи и издаци
Према презентованим подацима за 2018. годину, извршени су текући расходи у
износу од 18.607 хиљада динара, а издаци за нефинансијску имовину извршени су у
износу од 11.105 хиљада динара, што укупно износи 29.712 хиљада динара. У
поређењу са претходном годином у којој су текући расходи и издаци за нефинансијску
имовину извршени у износу од 16.864 хиљаде динара, утврђено је повећање у односу
на претходну годину у износу од 12.848 хиљада динара, односно за 76%.
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2.2.3. Резултат пословања
Јавна установа „Спортско – сајамска установа Пендик“ је у 2018. години исказала
буџетски суфицит у износу од 362 хиљаде динара. Буџетски суфицит није наменски
опредељен за наредну годину.
2.3. Биланс стања
2.3.1. Попис имовине и обавеза
Чланом 18 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству утврђена је обавеза
корисника буџетских средстава да изврше усклађивање стања имовине и обавеза у
књиговодственој евиденцији са стварним стањем, односно да изврше попис имовине и
обавеза на крају буџетске године, са стањем на дан 31.12. године за коју се врши попис.
Попис регулишу следећи прописи: Уредба о буџетском рачуноводству, Уредба о
евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини, Правилник
о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем као и интерни општи акти које доносе буџетски корисници.
Директор Јавне установе „Спортско – сајамска установа Пендик“ Нови Пазар
доставио је ревизији појашњење у коме се наводи је одлуком Скупштине Града Новог
Пазара број: 361-18/13, донетој на седници одржаној дана 18.6.2013. године, добила на
коришћење и управљање објекат спортске дворане „Пендик“ у Новом Пазару, уписан у
лист непокретности 11010 КО Нови Пазар, те да на основу тога Јавна установа
„Спортско – сајамска установа Пендик“ Нови Пазар није власник објекта, нема основна
средства и да на основу тога не врше попис нефинансијске имовине.
Јавна установа „Спортско – сајамска установа Пендик“ Нови Пазар није
извршила попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2018. године у износу од
4.290 хиљада динара и то: жиро и текућих рачуна у укупном износу од 1.290 хиљада
динара, потраживања по основу продаје и друга потраживања у износу од 544 хиљаде
динара, краткорочни пласмани у износу од 747 хиљада динара, активна временска
разграничења у износу од 1.709 хиљада динара, обавезе по основу расхода за запослене
у износу од 10 хиљада динара, обавезе према добављачима у износу од 1.246 хиљада
динара, остале обавезе из пословања у износу од 453 хиљаде динара, пасивна
временска разграничења у износу од 1.291 хиљаде динара и утврђивање резултата у
износу од 1.290 хиљада динара.
На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је да
Јавна установа „Спортско – сајамска установа Пендик“ Нови Пазар није извршила
попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2018. године у износу од 4.290 хиљада
динара, што није у складу са чланом 2 став 2 Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.
Препоручујемо одговорним лицима Јавне установе „Спортско – сајамска
установа Пендик“ Нови Пазар да попис врше у складу са Правилником о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем.
Ревизија усаглашавања потраживања и обавеза вршена је и путем захтева за
конфирмацијом, које је по налогу ревизора, послала финансијска служба Јавне
установе „Спортско – сајамска установа Пендик“ Нови Пазар. Установа није слала
захтеве за конфирмацијом стања.
Ревизијом делова финансијских извештаја утврдили смо да Јавна установа
„Спортско – сајамска установа Пендик“ није вршила усаглашавање својих
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потраживања и обавеза, што није у складу са чланом 18 став 5 Уредбе о буџетском
рачуноводству и чланом 12 Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.
Препоручујемо одговорним лицима Јавне установе „Спортско – сајамска
установа Пендик“ Нови Пазар да редовно врше усаглашавање својих обавеза.
Ризик
Неправилним спровођењем пописа имовине и обавеза, постоји ризик да
финансијски извештаји нису истинити и објективни.
Препорука број 3
Препоручујемо одговорним лицима Јавне установе „Спортско – сајамска
установа Пендик“ да годишњи попис врше у складу са Правилником о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.
2.3.2. Актива
Табела број: 11 Актива
Конто

1

Опис

2
Новчана
средства,
121000 племенити
метали,хартије
од вредности
Краткорочна
122000
потраживања
Краткорочни
123000
пласмани
Активна
131000 временска
разграничења
Укупно актива

у 000 динара
Износ
претходне
године
(почетно
стање)
3

Износ текуће године
Бруто

Исправка
вредности

Нето

4

5

6

Налаз
ревизије
нето
7

Разлика
8-7-6

1.340

1.290

1.290

1.290

0

127

544

544

544

0

747

747

747

0

1.709
4.290

1.709
4.290

1.709
4.290

0
0

1.467

Према датој табели, у Билансу стања Јавне установе „Спортско – сајамска
установа Пендик“ за 2018. годину на основу извршеног испитивања правилности
класификовања и адекватног третирања извршених узоркованих трансакција нису
утврђена одступања.
Укупна актива исказана у Билансу стања Јавне установе „Спортско – сајамска
установа Пендик“ за 2018. годину износи 4.290 хиљада динара.
а) Нефинансијска имовина – Нефинансијска имовина у Билансу стања Јавне установе
„Спортско – сајамска установа Пендик“ за 2018. годину није исказана.
б) Финансијска имовина – Финансијска имовина у Билансу стања Јавне установе
„Спортско – сајамске установе Пендик“ за 2018. годину исказана је у износу од 4.290
хиљада динара.
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Жиро и текући рачуни, конто 121100 – На овој билансној позицији исказан је
износ од 1.290 хиљада динара, од чега износ од 363 хиљаде динара на буџетском
рачуну и износ од 927 хиљада динара на рачуну сопствених прихода.
Потраживања по основу продаје и друга потраживања, конто 122100 –
Потраживања у Билансу стања Јавне установе „Спортско – сајамска установа Пендик“,
на дан 31.12.2018. године исказана су у износу од 544 хиљаде динара по основу
издавања простора у закуп.
Остали краткорочни пласмани, конто 123900 – На овој билансној позицији
исказан је износ од 747 хиљада динара на име претплате за ПДВ.
Разграничени расходи до једне године, конто 131100 – Ова билансна позиција
исказана је у износу од 1.704 хиљаде динара и односи се на осигурање имовине за
период септембар 2018. године – септембар 2019. године.
Обрачунати неплаћени расходи и издаци, конто 131200 – На овој билансној
позицији исказан је износ од пет хиљада динара.
2.3.3. Пасива
Табела број: 12 Пасива
Конто
1
237000
243000
245000
251000
252000
254000
291000
321121
321311

Опис
2
Службена путовања и
услуге по уговору
Обавезе по основу
донација,дотација и
трансфера
Обавезе за остале
расходе
Примљени аванси,
депозити и кауције
Обавезе према
добављачима
Остале обавезе
Пасивна временска
разграничења
Вишак прихода и
примања-суфицит
Нераспоређени вишак
прихода и примања из
ранијих година
Укупна пасива

у 000 динара
Износ
претходне
године
3
10

Износ текуће године
Исказано
стање
4
10

Налаз ревизије

Разлика

5

6
10

0

453

453

1.246
453

1.246
0

0
-453

32

1.291

1.291

0

834

362

362

0

5
1.467

928
4.290

928
4.290

0
0

84
502

Према датој табели, у Билансу стања Јавне установе „Спортско – сајамска
установа Пендик“ за 2018. годину на основу извршеног испитивања правилности
класификовања и адекватног третирања извршених узоркованих трансакција нису
утврђена одступања.
Укупна пасива исказана у Билансу стања Јавне установе „Спортско – сајамске
установе Пендик“за 2018. годину износи 4.290 хиљада динара.
а)

Обавезе – Обавезе су исказане у износу од 3.000 хиљада динара.
Обавезе по основу нето исплата за службена путовања, конто 237100 – На
овој билансној позицији исказан је износ од пет хиљада динара.
Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору, конто 237300 – На овом
конту исказан је износ од пет хиљада динара.
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Добављачи у земљи, конто 252100 – На овој билансној позицији евидентиране
су обавезе према добављачима у износу од 1.246 хиљада динара за редовну делатност и
активности.
Остале обавезе из пословања, конто 254900 – На овој билансној позицији
исказане су обавезе у износу од 453 хиљаде динара за уплату средстава на прописани
рачун јавних прихода по основу умањења за 10% основице која је утврђена Законом и
другим општим и појединачним актом, сходно Закону о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и сталних примања код
корисника јавних средстава, које су неправилно евидентиране и исказане.
На основу извршене ревизије презентоване документације утврдили смо да
су обавезе за уплату средстава на прописани рачун јавних прихода по основу умањења
за 10% основице која је утврђена Законом и другим општим и појединачним актом,
сходно Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и сталних примања код корисника јавних средстава у износу од 453
хиљаде динара, неправилно евидентиране и исказане на конту 254900 – Обавезе из
односа буџета и буџетских корисника, уместо на конту 243300 – Обавезе по основу
трансфера осталим нивоима власти, што није у складу са чланом 29 Закона о
буџетском систему, чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и
Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски
систем.
Препоручујемо одговорним лицима Јавне установе „Спортско – сајамска
установе Пендик“ да обезбеде правилну примену Уредбе о буџетском рачуноводству и
Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски
систем.
Разграничени приходи и примања, конто 291100 – На овој билансној искан је
износ од 1.259 хиљада динара.
Остала пасивна временска разграничења, конто 291900 – На овој позицији
Биланса стања исказан је износ од 32 хиљаде динара и преузет је из почетног стања.
б)
Капитал и утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција –
Капитал и утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција исказани су у
износу од 1.290 хиљада динара.
Вишак прихода и примања – суфицит, конто 321121 – У Билансу стања на дан
31.12.2018. године Јавне установе „Спортско – сајамска установа Пендик“ на овој
билансној позицији исказан је износ од 362 хиљаде динара.
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, конто 321311 –
На овој билансној позицији исказан је износ од 928 хиљада динара.
Ризик
Уколико се настави са погрешним евидентирањем и исказивањем обавеза,
постоји ризик да исказано стање у Билансу стања, неће одражавати реално стање
обавеза.
Препорука број 4
Препоручујемо одговорним лицима Јавне Установе „Спортско – сајамска
установа Пендик“ да обавезе у Билансу стања исказују правилном применом Уредбе о
буџетском рачуноводству и Правилника о стандардном класификационом оквиру и
Контном плану за буџетски систем.
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