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1. УВОД
У Извештају о ревизији посебних ставки финансијских извештаја и
правилности пословања Месне заједнице Шушара из Шушаре за 2017.годину
годину број: 400-245-04/2018-04 од 14.09.2018. године Државна ревизорска
институција (у даљем тексту Институција) је издала мишљење са резервом.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току
ревизије, Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног
извештаја.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни
извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених
неправилности. У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и
оценили његову веродостојност и оценили да ли су мере исправљања
задовољавајуће.
У овом извештају:
 приказујемо неправилности/несврсисходности које су обелодањене у
извештају о ревизији за које је захтевано предузимање мера исправљања,
 резимирамо предузете мере исправљања и
 дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у
одазивном извештају, задовољавајуће.
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2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
2.1. Резиме налаза у ревизији посебних ставки финансијских извештаја
2.1.1. Биланс стања- мање су исказане обавезе
2.1.1.1. Опис неправилности
У Билансу стања на дан 31.12.2017. године Месне заједнице Шушара из
Шушаре, мање су исказане а у главној књизи мање су евидентиране обавезе чија је укупна
вредност 86 хиљада динара.
2.1.1.2. Мере исправљања
Мером исправљања коју је предузео субјекат ревизије отклоњена је неправилност
(књижење је спроведено у текућој а односи се на 2017. годину због немогућности
кориговања финансијских извештаја за претходну годину) и тиме је значајно смањен
ризик од појављивања неправилности у будућем пословању.
2.1.1.3. Природа мере исправљања
Oтклоњена неправилност, односно смањен ризик од појављивања неправилности у
будућем пословању.
2.1.1.4 Период предузимања мере исправљања
Мера исправљања је предузета 31.01.2018. године.
2.1.1.5.Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања
предузета
-

Налог за књижење бр: 760131 од 31.01.2018. године;

2.1.1.6. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2. Резиме налаза у ревизији правилности пословања
2.2.1. Приход по основу додатних активности није уплаћен на прописани
уплатни рачун
2.2.1.1. Опис неправилности
Предшколска установа „Чаролија“ Вршац је преузела обавезе и извршила расходе
на име плата, додатака, накнада запослених у износу од 1.023 хиљаде динара.
(Напомена 3.2.2.1)
2.2.1.2. Мере исправљања
Месна заједница Шушара је преостале приходе које је остварила од додатних
активности у износу од 45 хиљада динара пренела на прописани уплатни рачун Града
Вршца 11.12.2018. године, и изјаснила се да ће се убудуће приходи уплаћивати на
прописане рачуне за уплату јавних прихода, у складу са „Правилником о условима и
начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна“.
2.2.1.3. Природа мере исправљања
Oтклоњена неправилност, односно смањен ризик од појављивања неправилности у
будућем пословању.
2.2.1.4 Период предузимања мере исправљања
- Мера исправљања је предузета у децембру 2018. године (11-12.12.2018.).
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2.2.1.5. Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања
предузета
- Копија извода бр. 68 од 11.12.2018. године;
- Изјашњење бр. 06-58 од 12.12.2018. године;
2.2.1.6. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.2. Извршен расход дотације а да Скупштина града Вршца није поверила
ове послове Месној заједници Шушара
2.2.2.1. Опис неправилности
Месна заједница Шушара вршила је расход дотације осталим непрофитним
институцијама преносом средстава ФК „Хајдук“ из Шушаре у износу од 50 хиљада
динара, с тим да Скупштина града Вршца није донела одлуку којом се Месној заједници
Шушара, односно било којој другој месној заједници, поверава обављање послова у вези
са дотацијама осталим непрофитним институцијама
2.2.2.2. Мере исправљања
Месна заједница Шушара након налаза ревизије није наставила са вршењем
расхода дотација осталим непрофитним институцијама, тачније у току 2018-те године није
извршен ниједан поменути расход, а у децембру 2018-те потписано је и Изјашњење да се
неће вршити расходи дотација другим непрофитним институцијама осим ако Скупштина
града Вршца донесе одлуку којом месној заједници поверава обављање послова у вези са
дотацијама осталим непрофитним институцијама.
2.2.2.3. Природа мере исправљања
Мером исправљања коју је субјект ревизије предузео у оквиру своје надлежности
отклоњена је неправилност, односно онемогућено појављивање неправилности у будућем
пословању.
2.2.2.4. Период предузимања мере исправљања
Препорука ревизије усвојена је одмах па нема извршења у текућој години, а
званично изјашњење донето 07.12.2018. године.
2.2.2.5. Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања
предузета
– Изјашњење број 06-57 од 07.12.2018. године.
2.2.2.6. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.3. Месна заједница није угасила подрачун месног самодоприноса
2.2.3.1. Опис неправилности
Месна заједница није угасила подрачун месног самодоприноса који је отворен у
оквиру консолидованог рачуна трезора града Вршца.
2.2.3.2. Мере исправљања
Подрачун месног самодоприноса месне заједнице Шушара који је отворен у оквиру
консолидованог рачуна трезора града Вршца угашен је 16.11.2018. године, а средства која
су се налазила на поменутом рачуну пренета су на одговарајући наплатни рачун града
Вршца 14.11.2018. године.
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2.2.3.3. Природа мере исправљања
Мером исправљања коју је субјект ревизије предузео у оквиру своје надлежности
отклоњена је неправилност, односно онемогућено појављивање неправилности у будућем
пословању.
2.2.3.4. Период предузимања мере исправљања
Мера исправљања је предузета у новембру 2018. године.
2.2.3.5. Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања
предузета
– Копија извода бр.1 рачуна месног самодоприноса од 14.11.2018. године;
– Налог за укидање динарског подрачуна консолидованог рачуна код Управе за
трезор од 06.11.2018. године;
2.2.3.6. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
3. МИШЉЕЊЕ
Прегледали смо одазивни извештај, који је поднела Месна заједница Шушара из
Шушаре. Оценили смо да је одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило
одговорно лице субјекта ревизије, веродостојан.
Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене
документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо изрећи
мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.
Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је поднела
Месна заједница Шушара из Шушаре задовољавајуће.
Генерални државни ревизор
Др Душко Пејовић
Достављено:
Месној заједници Шушара из Шушаре
Архиви
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