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1.

УВОД

У Извештају о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа
,,Мајданпек“, Мајданпек, за 2018. годину број: 400-974/2019-04/10 од 18. септембра 2019.
године, Државна ревизорска институција (у даљем тексту: Институција) је исказала 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 Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне
енергије ,,Мајданпек“, Мајданпек ( у даљем тексту: Предузеће) је у остављеном року од 90 дана
доставио одазивни извештај број 463 од 23. децембра 2019. године, који је потписало и печатом
оверило одговорно лице, директор Предузећа.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности. У
послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај, оценили његову веродостојност
и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
• приказујемо неправилности 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. Неправилности у ревизији финансијских извештаја
2.1.1. Финансијско управљање и контрола
2.1.1.1. Опис неправилности
На основу извршене анализе донетих појединачних процедура, правилника и одлука
Предузећа, њихове усклађености и примене, као и анализе свих поменутих сегмената интерне
контроле, утврђене су следеће слабости у функционисању система финансијског управљања и
контроле:
– Руководство Предузећа до краја 2018. године није усвојило стратегију управљања ризиком
која представља основ за идентификовање ризика, те њихову процену и контролу у складу са
одредбама члана 6. став 2. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за
успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у
јавном сектору;
– Предузеће није доставило Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле
за 2018. годину Министарству финансија - Централној јединици за хармонизацију, чиме није
поступило у складу са одредбама члана 13. Правилника о заједничким критеријумима и
стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског
управљања и контроле у јавном сектору.
2.1.1.2. Исказане мере исправљања
У циљу отклањања наведене неправилности Предузеће је предузелo следеће мере
исправљања и доставилo одговарајуће доказе:
Предузимајући мере на отклањању неправилности у вези са тим да руководство Предузећа
до краја 2018. године није усвојило стратегију управљања ризиком која представља основ за
идентификовање ризика, те њихову процену и контролу у складу са одредбама члана 6. став 2.
Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и
извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору утврђене у
Извештају о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Мајданпек“,
Мајданпек за 2018. годину, у делу неправилности које су обухваћене налазима приоритета 1, ВД
директор Предузећа је дана 17. децембра 2019. године донео Стратегију управљања ризиком
број 436.
Предузеће није доставило Годишњи извештај о систему финансијског управљања и
контроле за 2018. годину Министарству финансија - Централној јединици за хармонизацију,
чиме није поступило у складу са одредбама члана 13. Правилника о заједничким критеријумима
и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског
управљања и контроле у јавном сектору.
(Доказ: Стратегија управљања ризиком број 436 од 17. децембра 2019. године).

7

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије ,,Мајданпек“ Мајданпек

2.1.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу. Задовољавајућа је
јер се Предузеће усвојило Стратегију управљања ризиком ради отклањања наведене
неправилности, а делимично задовољавајућа јер до дана вршења ревизије Предузеће није
доставило Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле за 2018. годину
Министарству финансија - Централној јединици за хармонизацију,
2.1.2. Интерна ревизија
2.1.2.1. Опис неправилности
Предузеће нема систематизоване послове интерног ревизора, нити је успоставило и
организовало интерну ревизију на један од начина предвиђених одредбама члана 3. Правилника
о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за
поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.
2.1.2.2. Исказане мере исправљања
У циљу отклањања наведене неправилности Предузеће је предузело следеће мере
исправљања и доставило одговарајуће доказе:
Предузимајући мере на отклањању неправилности у вези успостављања и организовања
интерне ревизије на један од начина предвиђених одредбама члана 3. Правилника о заједничким
критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и
извештавање интерне ревизије у јавном сектору утврђене у Извештају о ревизији финансијских
извештаја Јавног комуналног предузећа „Мајданпек“, Мајданпек за 2018. годину, у делу
неправилности које су обухваћене налазима приоритета 2, ВД директор Предузећа је доставио
допис Општинској управи Мајданпек број 2-1 дана 16. децембра 2019. године са захтевом о
именовању интерног ревизора. До дана вршења ревизије интерни ревизор није именован.
(Доказ: Допис број 2-1 од 16. децембра 2019. године).
2.1.2.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу. Задовољавајућа је
јер се Предузеће обратило Општинској управи Мајданпек ради отклањања наведене
неправилности, а делимично задовољавајућа јер до дана вршења ревизије Предузеће није
отклонило наведену неправилност.
2.1.3. Некретнине, постројења и опрема
2.1.3.1. Опис неправилности
Предузеће до дана израде Нацрта извештаја о финансијским извештајима за 2018. годину,
није решило поделу имовине и усвајање деобног биланса између Јавног комуналног предузећа
,,Комуналац“, Мајданпек, и новооснованог Јавног комуналног предузећа ,,Мајданпек“,
Мајданпек. Последица наведеног је да Предузеће у својим пословним књигама није
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евидентирало Некретнине, постројења и опрему које користи за обављање делатности
производње и дистрибуцију топлотне енергије.
Предузеће обавља делатност од општег интереса, а у својим пословним књигама нема
евидентиране некретнине, постројења и опрему потребну за обављање делатности ради које је
основано, што није у складу са одредбама члана 47. Одлуке број 023 – 21 о измени оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа за прозводњу и дистрибуцију топлотне енергије ,,Мајданпек“,
Мајданпек од 7. новембра 2016. године. Наведеним чланом дефинисано је да имовину
Предузећа чини право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и
хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину Предузећа у складу са
законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Мајданпек.
Због напред наведеног нисмо били у могућности предвидети ефекте на финансијски
извештај који би настали након решавања питања која произилазе из деобног биланса.
2.1.3.2. Исказане мере исправљања
У циљу отклањања наведених неправилности Предузеће је предузело следеће мере
исправљања и доставило одговарајуће доказе:
Предузимајући мере на отклањању неправилности у вези поделе имовине и усвајања
деобног биланса између Јавног комуналног предузећа ,,Комуналац“, Мајданпек, и
новооснованог Јавног комуналног предузећа ,,Мајданпек“, Мајданпек утврђене у Извештају о
ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Мајданпек“, Мајданпек за 2018.
годину, у делу неправилности које су обухваћене налазима приоритета 1, Предузеће је
доставило допис Општини Мајданпек број 2 дана 5. децембра 2019. године са захтевом да се
спроводу потребне активности ради поделе имовине између Предузећа и ЈКП ,, Комуналац“,
Мајданпек и усвоји деобни биланс, ради утврђивања припадности некретнина, постројења и
опреме за обављање делатности као и да се утврди обим и врста права над објектима које
Предузеће користи.
(Доказ: Допис број 2 од 5. децембра 2019. године).
2.1.3.3. Oцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу. Задовољавајућа је
јер се Предузеће обратило Општини Мајданпек ради отклањања наведене неправилности, а
делимично задовољавајућа јер до дана вршења ревизије Предузеће није отклонило наведену
неправилност.
2.1.4. Некретнине, постројења и опрема - улагања у туђа средства
2.1.4.1. Опис неправилности
Предузеће нема аналитичку евиденцију - помоћну књигу улагања на туђим
некретнинама, постројењима и опреми и није извршило попис исте према Правилнику о начину
и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.
У току ревизије није нам достављен:
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– уговор о закупу објеката и опреме које се не налазе у пословним књигама Предузећа, а
користи их у обављању поверене делатности који би регулисао статус уговорних страна везаних
за улагања, у коме је прецизирано стање и вредност опреме и објекта пре почетка улагања, као и
попис опреме која се одржава;
– сагласност закуподавца да закупац врши улагања у закупљени објекат и опрему;
– обавештење закупца закуподавцу о намери да улаже у закупљени објекат и опрему;
– или други правни акт који регулише права и обавезе закупца и закуподавца и којим би
Предузеће заштитило своје интересе с обзиром да улагања врши на непокретностима,
постројењима и опреми која се не налазе у његовим пословним књигама.
2.1.4.2. Исказане мере исправљања
У циљу отклањања наведених неправилности Предузеће је предузело следеће мере
исправљања и доставило одговарајуће доказе:
Предузимајући мере на отклањању неправилности у вези:
– уговора о закупу објеката и опреме који се не налазе у пословним књигама Предузећа, а
користи их у обављању поверене делатности који би регулисао статус уговорних страна везаних
за улагања, у коме је прецизирано стање и вредност опреме и објекта пре почетка улагања, као и
попис опреме која се одржава;
– сагласности закуподавца да закупац врши улагања у закупљени објекат и опрему;
– обавештење закупца закуподавцу о намери да улаже у закупљени објекат и опрему;
– или другог правног акта који регулише права и обавезе закупца и закуподавца и којим би
Предузеће заштитило своје интересе с обзиром да улагања врши на непокретностима,
постројењима и опреми која се не налазе у његовим пословним књигама, утврђене у Извештају
о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Мајданпек“, Мајданпек за
2018. годину, у делу неправилности које су обухваћене налазима приоритета 1, Предузеће је
доставило допис Општини Мајданпек број 3 дана 20. децембра 2019. године са захтевом за
спровођењем активности у циљу склапања уговора који би регулисао статус уговорених страна
везаних за улагања које Предузеће врши у постројења, некретнине и опрему.
(Доказ: Допис број 3 од 20. децембра 2019. године).
2.1.4.3.Oцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу. Задовољавајућа је
јер се Предузеће обратило Општини Мајданпек ради отклањања наведене неправилности, а
делимично задовољавајућа јер до дана вршења ревизије Предузеће није отклонило наведену
неправилност.
2.1.5. Некретнине, постројења и опрема-евидентирање трошкова
2.1.5.1. Опис неправилности
У поступку ревизије утврђено је да је у пословним књигама Предузећа у 2017. години и
ранијих година извршено евидентирање трошкова за одржавање Некретнина, постројења и
опреме која се не налази евидентирана у пословним књигама Предузећа.
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2.1.5.2. Исказане мере исправљања
У циљу отклањања наведених неправилности Предузеће је предузело следеће мере
исправљања и доставило одговарајуће доказе:
Предузимајући мере на отклањању неправилности у вези са евидентирањем трошкова за
одржавање Некретнина, постројења и опреме која се не налази евидентирана у пословним
књигама Предузећа утврђене у Извештају о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног
предузећа „Мајданпек“, Мајданпек за 2018. годину, у делу неправилности које су обухваћене
налазима приоритета 2, исто је доставило картице рачуна Трошкови одржавања основних
средстава и Трошкови производних услуга (рад машина) и бруто билансе за 2015. годину, 2016.
годину и 2017. годину.
(Докази: Картице рачуна Трошкови одржавања основних средстава и Трошкови
производних услуга (рад машина) и бруто биланси за 2015. годину, 2016. годину и 2017.
годину).
2.1.5.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу. Задовољавајућа је
јер је Предузеће утврдило износе улагања средстава за одржавања Некретнина, постројења и
опреме која се не налази евидентирана у његовим пословним књигама, а делимично
задовољавајућа јер у својим пословним књигама није извршило адекватна књижења.
2.1.6. Залихе
2.1.6.1. Опис неправилности
Предузеће је евидентирало плаћене авансе за мазут из 2013. године у износу од 549 хиљада
динара и аванс за набавку опреме (термовизија) из 2018. године у износу од 456 хиљада динара,
непотврђен од стране добављача путем независне потврде салда достављене у поступку ревизије.
Предузеће није извршило преиспитивање исказаних плаћених аванса у укупном износу од 1.005
хиљада динара у складу са захтевима параграфа 11.14 Одељак 11 - Основни финансијски
инструменти МСФИ за МСП, нити је вршило усаглашавање наведених потраживања на дан 31.
децембар 2018. године, у складу са одредбама члана 18. став 1. Закона о рачуноводству.
2.1.6.2. Исказане мере исправљања
У циљу отклањања наведених неправилности Предузеће је предузело следеће мере
исправљања и доставило одговарајуће доказе:
Предузимајући мере на отклањању неправилности у вези са преиспитивањем исказаних
плаћених аванса у складу са захтевима параграфа 11.14 Одељак 11 - Основни финансијски
инструменти МСФИ за МСП и усаглашавањем наведених потраживања на дан 31. децембар
2018. године, у складу са одредбама члана 18. став 1. Закона о рачуноводству у износу од 1.005
хиљада динара, утврђене у Извештају о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног
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предузећа „Мајданпек“, Мајданпек за 2018. годину, у делу неправилности које су обухваћене
налазима приоритета 2, Предузеће је навело да је извршило преиспитивање авансних уплата и да
су неке од њих затворене. Предузеће је преиспитало и затворило авансну уплату добављачу
„Војник Радисављевић“, д.о.о.,Деспотовац - Орашје, за набавку опреме (термовизија) из 2018.
године у износу од 456 хиљада динара и то на основу независне потврде салда и рачуна
добављача који су пристигли у поступку ревизије. Предузеће је дана 13. децембра 2019. године
упутило независне потврде салда добављачима „Euro Group“, д.о.о., Уб и НИС „Југопетрол“, а.д.,
Нови Сад за плаћене авансе ради набавке мазута из 2013. године у износу од 549 хиљада динара,
којe нису потврђенe до дана пријема Извештаја о отклањању неправилности откривених у
ревизији број 463 од 23. децембра 2019. године. Предузеће није, у складу усвојеном
рачуноводственом политиком и захтевима параграфа 11.14 Одељак 11 - Основни финансијски
инструменти МСФИ за МСП извршило преиспитивање исказаних плаћених аванса у износу од
549 хиљада динара, и утврђене ефекте наведене процене није евидентирало у својим пословним
књигама у складу са захтевима параграфа 10.21 Одељак 10 - Рачуноводствене политике, процене
и грешке МСФИ за МСП и Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру
за привредна друштва, задруге и предузетнике.
(Докази: Преглед свих књижења по контима за период од 1. јануара до 13. децембра 2019.
године на рачуну 1500 - Дати аванси (аналитички увид) , Аналитичка картица пословног
партнера „Војник Радисављевић“, д.о.о.,Деспотовац - Орашје за 2019. годину, Налог за
књижење број 013/006 од 1. децембра 2019. године, Рачун - отпремница број 4 од 12. јануара
2019. године добављача „Војник Радисављевић“, д.о.о.,Деспотовац - Орашје, Извод отворених
ставки (Захтев за сагласност стања) на дан 13. децембар 2019. године упућен добављачу „Euro
Group“, д.о.о., Уб и Извод отворених ставки (Захтев за сагласност стања) на дан 13. децембар
2019. године упућен добављачу НИС „Југопетрол“, а.д., Нови Сад).
2.1.6.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу, јер Предузеће није, у
складу усвојеном рачуноводственом политиком и захтевима параграфа 11.14 Одељак 11 Основни финансијски инструменти МСФИ за МСП, извршило преиспитивање исказаних
плаћених аванса у износу од 549 хиљада динара и утврђене ефекте наведене процене није
евидентирало у својим пословним књигама у складу са захтевима параграфа 10.21 Одељак 10 Рачуноводствене политике, процене и грешке МСФИ за МСП и Правилником о контном оквиру
и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике, а
преиспитало је и затворило авансну уплату за набавку опреме (термовизија) из 2018. године у
износу од 456 хиљада динара.
2.1.7. Потраживања од продаје
2.1.7.1. Опис неправилности
Предузеће је обрачунату законску затезну камату евидентирало на рачуну Купци у земљи,
мада је било у обавези да исту евидентира на рачуну Потраживања за камату што није у складу
са одредбама члана 18. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за
привредна друштва, задруге и предузетнике.
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2.1.7.2. Исказане мере исправљања
У циљу отклањања наведених неправилности Предузеће је предузело следеће мере
исправљања и доставило одговарајуће доказе:
Предузимајући мере на отклањању неправилности у вези евидентирања законске затезне
камате, утврђене у Извештају о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа
„Мајданпек“, Мајданпек за 2018. годину, у делу неправилности које су обухваћене налазима
приоритета 2, Предузеће је навело да је дана 13. децембра 2019. године поднело захтев фирми
чији софтвер користи како би се извршила корекција књижења.
(Доказ: Захтев за корекцију књижења број 2-2 од 13. децембра 2019. године упућен
фирми IS „MicroCore“ Marjanović Miloš PR, Књажевац).
2.1.7.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу. Задовољавајућа је
јер је Предузеће предузело мере на исправљању неправилности, а делимично задовољавајућа јер
у својим пословним књигама није извршило адекватна књижења.
2.1.8. Исправка вредности потраживања
2.1.8.1. Опис неправилности
Предузеће није вршило анализу појединачних, ненаплаћених потраживања од купаца,
полазећи од критеријума утврђених у рачуноводственим политикама. Увидом у пописне листе
Купаца у земљи утврђено је да пописна комисија није извршила попис потраживања од купаца
код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана, нити су предложене мере за
индиректан и директан отпис ових потраживања. На тај начин, Предузеће није вршило
адекватну процену наплативости исказаних потраживања и умањење истих у складу са
усвојеним Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама и захтевима Одељка
11. МСФИ за МСП - Основни финансијски инструменти. Није било могуће утврдити утицај
наведене неправилности на финансијске извештаје за 2018. годину.
2.1.8.2. Исказане мере исправљања
У циљу отклањања наведених неправилности Предузеће је предузело следеће мере
исправљања и доставило одговарајуће доказе:
Предузимајући мере на отклањању неправилности у вези вршења адекватне процене
наплативости исказаних потраживања и умањење истих у складу са усвојеним Правилником о
рачуноводству и рачуноводственим политикама и захтевима Одељка 11. МСФИ за МСП –
Основни финансијски инструменти утврђене у Извештају о ревизији финансијских извештаја
Јавног комуналног предузећа „Мајданпек“, Мајданпек за 2018. годину, у делу неправилности
које су обухваћене налазима приоритета 1, Предузеће је доставило захтев фирми IS „MicroCore“
Marjanović Miloš PR, Књажевац чији софтвер користи за достављање података за потраживања
старија од 60 дана у складу са усвојеним рачуноводственим политикама дана 20. децембра 2019.
године.
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(Доказ: Захтев за достављање података за потраживања старија од 60 дана од 20. децембра
2019. године упућен фирми IS „MicroCore“ Marjanović Miloš PR, Књажевац, Стање рачуна
Исправка вредности потраживања на дан 31. децембар 2019. године).
2.1.8.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу. Задовољавајућа је
јер је Предузеће предузело мере за исправљање наведене неправилности, а делимично
задовољавајућа јер у својим пословним књигама није извршило адекватна књижења.
2.1.9. Дугорочне обавезе
2.1.9.1. Опис неправилности
Предузеће није, пре састављања финансијских извештаја за 2018. годину, извршило
преиспитивање исказаних дугорочних обавеза у износу од 69.906 хиљада динара, у складу са
захтевима параграфа 11.14 Одељак 11 МСФИ за МСП - Основни финансијски инструменти,
нити је извршило усаглашавање истих на дан 31. децембар 2018. године, у складу са одредбама
члана 18. став 1. Закона о рачуноводству.
2.1.9.2. Исказане мере исправљања
У циљу отклањања наведених неправилности Предузеће је предузело следеће мере
исправљања и доставило одговарајуће доказе:
Предузимајући мере на отклањању неправилности у вези преиспитивања исказаних
дугорочних обавеза у износу од 69.906 хиљада динара, у складу са захтевима параграфа 11.14
Одељак 11 МСФИ за МСП - Основни финансијски инструменти и усаглашавање истих на дан
31. децембар 2018. године, у складу са одредбама члана 18. став 1. Закона о рачуноводству
утврђене у Извештају о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа
„Мајданпек“, Мајданпек за 2018. годину, у делу неправилности које су обухваћене налазима
приоритета 1, Предузеће је доставило Извод отворених ставки Општинској управи Мајданпек и
Српској банци. До дана ревизије на наведене Изводе отворених ставки није одговорено.
(Докази: Изводи отворених ставки Општинској управи Мајданпек и Српској банци на дан 13.
децембар 2019. године).
2.1.9.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу. Задовољавајућа је
јер је Предузеће предузело мере за исправљање наведене неправилности, а делимично
задовољавајућа јер наведену неправилност није исправило.
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2.1.10. Дугорочне обавезе – дугорочни кредити
2.1.10.1. Опис неправилности
Предузеће није, на дан 31. децембар 2018. године, извршило рекласификацију дела
дугорочног кредита, који доспева у року од годину дана од дана биланса, у износу од 7.417
хиљада динара, што није у складу са одредбама члана 31. Правилника о контном оквиру и
садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике. Поступајући
на наведени начин, Предузеће је у билансу стања на дан 31. децембар 2018. године, више
исказало дугорочне обавезе, а мање исказало краткорочне финансијске обавезе за износ од 7.417
хиљада динара.
Такође, Предузеће није извршило рекласификацију исказане обавезе за камату по основу
наведеног дугорочног кредита у оквиру рачуна Обавезе по основу камата и трошкова
финанасирања, а што је било дужно да учини у складу са одредбама члана 35. Правилника о
контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и
предузетнике.
2.1.10.2. Исказане мере исправљања
У циљу отклањања наведених неправилности Предузеће је предузело следеће мере
исправљања и доставило одговарајуће доказе:
Предузимајући мере на отклањању неправилности у вези рекласификацијe дела
дугорочног кредита, који доспева у року од годину дана од дана биланса, утврђене у Извештају
о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Мајданпек“, Мајданпек за
2018. годину, у делу неправилности које су обухваћене налазима приоритета 2, Предузеће је
извршило рекласификацију дела дугорочног кредита, који доспева у року од годину дана од
дана биланса у износу од 6.667 хиљада динара.
Предузеће није извршило рекласификацију исказане обавезе за камату по основу
наведеног дугорочног кредита у оквиру рачуна Обавезе по основу камата и трошкова
финанасирања, а што је било дужно да учини у складу са одредбама члана 35. Правилника о
контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и
предузетнике.
(Докази: Картица конта Дугорочни кредит за 2019. годину, Картица Део дугорочних кредита
који доспева до једне године за 2019. године и Налог за књижење број 012/0001 од 31. јануара
2019. године).
2.1.10.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу. Задовољавајућу јер
је извршило рекласификацију дела дугорочног кредита, који доспева у року од годину дана од
дана биланса, а делимично задовољавајућу јер није извршило рекласификацију исказане обавезе
за камату по основу наведеног дугорочног кредита.
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2.1.11. Краткорочне финансијске обавезе
2.1.11.1. Опис неправилности
Предузеће је на дан 31. децембар 2018. године, на позицији Остале краткорочне
финансијске обавезе евидентирало обавезу према РС „Републичка дирекција за робне резерве“,
Београд у износу од 40.024 хиљаде динара. Из независне потврде салда, која је достављена у
поступку ревизије, утврдили смо да је наведена обавеза у пословним књигама РС „Републичка
дирекција за робне резерве“, Београд евидентирана у износу од 46.613 хиљада динара, односно
утврђено је неслагање у износу од 6.589 хиљада динара. Предузеће није, пре састављања
финансијских извештаја за 2018. годину, извршило преиспитивање исказаних обавеза у износу
од 40.024 хиљаде динара, у складу са захтевима параграфа 11.14 Одељак 11 МСФИ за МСП Основни финансијски инструменти, нити је извршило усаглашавање истих на дан 31. децембар
2018. године, у складу са одредбама члана 18. став 1. Закона о рачуноводству.
2.1.11.2. Исказане мере исправљања
У циљу отклањања наведених неправилности Предузеће је предузело следеће мере
исправљања и доставило одговарајуће доказе:
Предузимајући мере на отклањању неправилности у вези преиспитивања исказаних
краткорочних обавеза за преузети мазут према РС „Републичка дирекција за робне резерве“,
Београд, у складу са захтевима параграфа 11.14 Одељак 11 МСФИ за МСП - Основни
финансијски инструменти и усаглашавања истих на дан 31. децембар 2018. године, у складу са
одредбама члана 18. став 1. Закона о рачуноводству, утврђене у Извештају о ревизији
финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Мајданпек“, Мајданпек за 2018. годину,
у делу неправилности које су обухваћене налазима приоритета 1, Предузеће је навело да није
извршило преиспитивање евидентираних краткорочних обавеза. Предузеће је упутило РС
„Републичкој дирекцији за робне резерве“, Београд Извод отворених ставки (Захтев за
сагласност стања) на дан 13. децембар 2019. године у коме су исказане краткорочне обавезе у
износу од 40.024 хиљаде динара. Дана 24. децембра 2019. године, РС „Републичка дирекција за
робне резерве“, Београд доставила је Предузећу Извод отворених ставки од почетка периода до
30. новембра 2019. године у коме је обавеза Предузећа евидентирана у износу од 46.613 хиљада
динара. Из наведеног следи да, неслагање утврђено у поступку ревизије у износу од 6.589
хиљада динара и даље постоји у непромењеном износу, односно није извршено усаглашавање
стања са РС „Републичком дирекцијом за робне резерве“, Београд по основу исказаних
краткорочних обавеза за преузети мазут, у складу са одредбама члана 18. став 1. Закона о
рачуноводству.
(Докази: Извод отворених ставки (Захтев за сагласност стања) према РС „Републичкој
дирекцији за робне резерве“, Београд на дан 13. децембар 2019. године и Извод отворених
ставки РС „Републичка дирекција за робне резерве“, Београд од почетка периода до 30.
новембра 2019. године, са датумом издавања 24. децембар 2019. године).
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2.1.11.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као незадовољавајућу, јер Предузеће до дана
достављања одазивног извештаја није извршило преиспитивање евидентираних краткорочних
обавеза за преузети мазут према РС „Републичка дирекција за робне резерве“, Београд, у складу
са усвојеном рачуноводственом политиком и захтевима параграфа 11.14 Одељак 11 МСФИ за
МСП - Основни финансијски инструменти и није утврђене ефекте наведене процене
евидентирало у својим пословним књигама у складу са захтевима параграфа 10.21 Одељак 10
МСФИ за МСП - Рачуноводствене политике, процене и грешке и Правилником о контном
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике.
2.1.12. Краткорочне финансијске обавезе – краткорочни кредити
2.1.12.1. Опис неправилности
Предузеће је на дан 31. децембар 2018. године, на позицији Остале краткорочне
финансијске обавезе евидентирало обавезу према“ ЈУБМЕС“ банци а.д., Београд по основу
краткорочног кредита у износу од 18.318 хиљада динара. Из независне потврде салда,
достављене у поступку ревизије, утврђено је да је наведена обавеза евидентирана, у пословним
књигама „ЈУБМЕС“ банке а.д., Београду износу од 18.443 хиљаде динара, односно утврђено је
неслагање у износу од 125 хиљада динара.
Предузеће није, пре састављања финансијских извештаја за 2018. годину, извршило
преиспитивање исказаних обавеза у износу од 18.318 хиљада динара у складу са захтевима
параграфа 11.14 Одељак 11 МСФИ за МСП - Основни финансијски инструменти, нити је
извршило усаглашавање истих на дан 31. децембар 2018. године, у складу са одредбама члана
18. став 1. Закона о рачуноводству, и није извршило рекласификацију исказане обавезе за
камату по основу наведеног кредита у износу од 331 хиљада динара у оквиру рачуна Обавезе по
основу камата и трошкова финансирања, а што је било дужно да учини у складу са одредбама
члана 35. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна
друштва, задруге и предузетнике.
2.1.12.2. Исказане мере исправљања
У циљу отклањања наведених неправилности Предузеће је предузело следеће мере
исправљања и доставило одговарајуће доказе:
Предузимајући мере на отклањању неправилности у вези преиспитивања евидентиране
обавезе према „ЈУБМЕС“ банци а.д., Београд по основу краткорочног кредита у складу са
захтевима параграфа 11.14 Одељак 11 МСФИ за МСП - Основни финансијски инструменти,
усаглашавања исте на дан 31. децембар 2018. године, у складу са одредбама члана 18. став 1.
Закона о рачуноводству и рекласификације исказане обавезе за камату по основу наведеног
кредита у оквиру рачуна Обавезе по основу камата и трошкова финансирања у складу са
одредбама члана 35. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за
привредна друштва, задруге и предузетнике, утврђене у Извештају о ревизији финансијских
извештаја Јавног комуналног предузећа „Мајданпек“, Мајданпек за 2018. годину, у делу
неправилности које су обухваћене налазима приоритета 2, Предузеће је навело да није извршило
преиспитивање краткорочних обавеза. Међутим, обавеза према „ЈУБМЕС“ банци а.д., Београд
по основу краткорочног кредита измирена је закључно са 17. септембром 2019. године. Осим
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тога, Предузеће је послало „ЈУБМЕС“ банци а.д., Београд Извод отворених ставки на дан 13.
децембар 2019. године, на који банка није одговорила, али је истог дана послала Предузећу
Обавештење да је све обавезе по наведеном краткорочном кредиту (Уговор број 5471/2018),
укључујући накнаду и припадајућу камату, измирило закључно са валутом 17. септембар 2019.
године. На тај начин је Предузеће усагласило обавезу по основу наведеног краткорочног
кредита у својим пословним књигама са обавезом у пословним књигама „ЈУБМЕС“ банке а.д.,
Београд.
(Докази: Преглед свих књижења на аналитичком рачуну 4292 - Краткорочни кредит за
период од 1. јануара до 13. децембра 2019. године (аналитички увид), Стање конта 4292 Краткорочни кредит за период од 1. јануара до 13. децембра 2019. године (аналитички увид),
Извод отворених ставки на дан 13. децембар 2019. године упућен „ЈУБМЕС“ банци а.д., Београд
за обавезу по основу наведеног краткорочног кредита и Обавештење „ЈУБМЕС“ банке а.д.,
Београд о измирењу краткорочног кредита закључно са валутом 17. септембар 2019. године).
2.1.12.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.1.13. Обавезе из пословања
2.1.13.1. Опис неправилности
У пословним књигама Предузећа постоји неслагање аналитичке и синтетичке евиденције
обавеза према добављачима у земљи за 334 хиљаде динара, што није у складу са одредбама
члана 16. став 3. Закона о рачуноводству. Није било могуће утврдити разлог неусаглашености
наведених евиденција.
2.1.13.2. Исказане мере исправљања
У циљу отклањања наведених неправилности Предузеће је предузело следеће мере
исправљања и доставило одговарајуће доказе:
Предузимајући мере на отклањању неправилности у вези утврђеног неслагања аналитичке и
синтетичке евиденције обавеза према добављачима у земљи у износу од 334 хиљаде динара,
утврђене у Извештају о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа
„Мајданпек“, Мајданпек за 2018. годину, у делу неправилности које су обухваћене налазима
приоритета 2, Предузеће је навело да је у току 2019. године усагласило аналитичку и синтетичку
евиденцију обавеза према добављачима у земљи. У складу са наведеним, Предузеће је
доставило на увид Стање конта 4350 - Добављачи у земљи (аналитички увид) за период од 1.
јануара до 17. децембра 2019. године у износу од 30.605 хиљада динара, које представља
синтетичку евиденцију и Стање по партнерима (испис свих ставки по датуму налога) у оквиру
рачуна 4350 - Добављачи у земљи за период од 1. јануара до 17. децембра 2019. године у износу
од 32.605 хиљада динара, које представља аналитичку евиденцију наведеног рачуна.
(Докази: Стање конта 4350 - Добављачи у земљи (аналитички увид) за период од 1. јануара
до 17. децембра 2019. године у износу од 30.605 хиљада динара и Стање по партнерима (испис
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свих ставки по датуму налога) у оквиру рачуна 4350 - Добављачи у земљи за период од 1.
јануара до 17. децембра 2019. године у износу од 32.605 хиљада динара).
2.1.13.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.1.14. Начин одређивања цена услуге снабдевања топлотном енергијом
2.1.14.1. Опис неправилности
У поступку ревизије утврђено је да је Предузеће било у обавези да у складу са одредбама
члана 362. и 363. Закона о енергетици, а на основу Уредбе о утврђивању методологије за
одређивање цене снадбевања крајњег купца топлотном енергијом, утврди цене за грејне сезоне
2016/2017, 2017/ 2018 и 2018/2019. године, а што није учинило.
2.1.14.2. Исказане мере исправљања
У циљу отклањања наведених неправилности Предузеће је предузело следеће мере
исправљања и доставило одговарајуће доказе:
Предузимајући мере на отклањању неправилности у вези утврђивања цене за грејне сезоне
2016/2017, 2017/ 2018 и 2018/2019. године у складу са одредбама члана 362. и 363. Закона о
енергетици, а на основу Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снадбевања
крајњег купца топлотном енергијом, утврђене у Извештају о ревизији финансијских извештаја
Јавног комуналног предузећа „Мајданпек“, Мајданпек за 2018. годину, у делу неправилности
које су обухваћене налазима приоритета 1, Предузеће је утврдило калкулацију цена за крајње
купце за 2019. годину и поднело захтев надлежном органу за одобрење цене топлотне енергије.
(Докази: Калкулација цене грејања, Образложење цене грејања и Допис Општинској управи
Мајданпек број 446 од 13. децембра 2019. године о утврђеној цени грејања топлотне енергије).
2.1.14.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.1.15. Трошкови материјала
2.1.15.1. Опис неправилности
У поступку ревизије је утврђено да Предузеће није:
– Трошкове материјала за израду у износу од 822 хиљаде динара евидентирало на рачунима
залиха, већ директно на рачунима трошкова, што није у складу са одредбама члана 40.
Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва,
задруге и предузетнике;
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– Резервне делове утрошене за одржавање система даљинског грејања евидентирало у оквиру
рачуна Трошкови резервних делова, већ у оквиру рачуна Трошкови материјала за израду, што
није у складу са одредбама члана 40. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у
контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике;
– Успоставило потпуну аналитичку евиденцију материјала за израду према врсти, количини и
вредности, односно није вршило пријем и издавање истог преко магацина на основу
одговарајућих рачуноводствених исправа (пријемница, требовање, издатница и радни налог),
што није у складу са одредбама члана 11. став 8. Закона о рачуноводству.
2.1.15.2. Исказане мере исправљања
У циљу отклањања наведених неправилности Предузеће је предузело следеће мере
исправљања и доставило одговарајуће доказе:
Предузимајући мере на отклањању неправилности у вези евидентирања трошкова
материјала за израду и трошкова резервних делова у складу са одредбама члана 40. Правилника
о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и
предузетнике, као и да Предузеће не поседује потпуну аналитичку евиденцију материјала за
израду према врсти, количини и вредности, односно није вршило пријем и издавање истог преко
магацина на основу одговарајућих рачуноводствених исправа (пријемница, требовање,
издатница и радни налог) у складу са одредбама члана 11. став 8. Закона о рачуноводству,
утврђене у Извештају о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа
„Мајданпек“, Мајданпек за 2018. годину, у делу неправилности које су обухваћене налазима
приоритета 1, Предузеће је навело да је у 2019. години трошкове материјала спровело кроз
магацин. Из документације коју је Предузеће доставило уз Извештај о отклањању
неправилности откривених у ревизији број 463 од 23. децембра 2019. године, утврђено је да се у
2019. години, у књиговодству, приликом набавке материјала и пријема истог у магацин,
формира документ Налог магацину да прими (улазна калкулација, пријемница), односно улаз
материјала по рачуну добављача, а приликом издавања материјала из магацина формира се
документ Налог магацину да изда (требовање, излазница). Налог магацину да прими (улазна
калкулација) садржи назив магацина, шифру и назив артикла, количину, набавну цену, набавну
вредност, просечну цену и трошковно место, а налог магацину да изда - требовање садржи назив
магацина, шифру и назив артикла, количину, просечну цену, вредност и трошковно место.
Картица промета артикла (магацинска, материјалана картица) у току године садржи све промене
на стању залиха (улаз и излаз материјала из магацина) сваког појединачног артикла, а Преглед
финансијских података из складишта у току године садржи финансијски износ улаза материјала
у магацин по пријемницама, односно излаза материјала из магацина по требовањима на
месечном нивоу. Осим тога, Предузеће је у току 2019. године формирало делимичну аналитичку
евиденцију залиха матријала и резервних делова (Преглед свих књижења по контима Материјал
и Резервни делови за период од 1. јануара до 31. децембра 2019. године - аналитички увид) , као
и аналитичку евиденцију трошкова материјала (Преглед свих књижења по контима Трошкови
материјала, Трошкови материјала - резервни делови и Потрошни материјал за период од 1.
јануара до 31. децембра 2019. године - аналитички увид). Међутим, Предузеће у току 2019.
године, до дана достављања Извештаја о отклањању неправилности откривених у ревизији број
463 од 23. децембра 2019. године, није отклонило неправилност у погледу начина евидентирања
трошкова материјала за израду и трошкова резервних делова у складу са одредбама члана 40.
Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва,
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задруге и предузетнике. Наиме, иако је Предузеће у 2019. години, пријем и издавање материјала
и резевних делова вршило преко магацина на основу одговарајућих исправа (пријемница и
требовање), оно и даље трошкове материјала и резервних делова евидентира директно на
рачунима трошкова, а не преко рачуна залиха материјала и резервних делова.
(Докази: Преглед финансијских података из складишта за период од 1. јануара до 30.
новембра 2019. године - Складиште: 1 - Материјал, Конто складишта 1010, Картица промета
артикла за период од 1. јануара до 13. децембра 2019. године - Складиште 1 Материјал М 19001 Плин, Налог магацину да прими - улазна калкулација број 190244 од 31. марта 2019.
године за Складиште 1 Материјал М 19001 Плин, Налог магацину да изда - требовање број
190244 од 31. марта 2019. године за Складиште 1 Материјал М 19001 Плин, Картица промета
артикла за период од 1. јануара до 13. децембра 2019. године за Складиште 1 Материјал М
12001 Кисеоник, Налог магацину да прими - улазна калкулација број 190245 од 30. априла 2019.
године за Складиште 1 Материјал М 12001 Кисеоник, Налог магацину да изда - требовање број
190245 од 30. априла 2019. године за Складиште 1 Материјал М 12001 Кисеоник, Картица
промета артикла за период од 1. јануара до 13. децембра 2019. године за Складиште 1 Материјал
М 01001 Ацетилен, Налог магацину да прими - улазна калкулација број 40 од 28. фебруара 2019.
године за Складиште 1 Материјал М 12001 Кисеоник, М 01001 Ацетилен и М 19001 Плин,
Налог магацину да изда - требовање број 40 од 28. фебруара 2019. године за Складиште 1
Материјал М 12001 Кисеоник, М 01001 Ацетилен и М 19001 Плин, Картица промета артикла за
период од 1. јануара до 13. децембра 2019. године за Складиште 1 Материјал М 26001
Хамбуршки лук 76,1 x 2,9, Налог магацину да прими - улазна калкулација број 2002156 од 30.
новембра 2019. године за Складиште 1 Материјал М 26001 Хамбуршки лук 76,1 x 2,9, Налог
магацину да изда - требовање број 2002156 од 30. новембра 2019. године за Складиште 1
Материјал М 26001 Хамбуршки лук 76,1 x 2,9, Картица промета артикла за период од 1. јануара
до 13. децембра 2019. године за Складиште 1 Материјал М 00098 Лежај Codex 6208 ZZ, Картица
промета артикла за период од 1. јануара до 13. децембра 2019. године за Складиште 1 Материјал
М 12004 Кугласти вентил 5/4, Картица промета артикла за период од 1. јануара до 13. децембра
2019. године за Складиште 1 Материјал М 27007 Цеви шавне 2, Картица промета артикла за
период од 1. јануара до 13. децембра 2019. године за Складиште 1 Материјал М 00344 Лежај
6206 SKF, Преглед свих књижења по контима за период од 1. јануара до 31. децембра 2019.
године (аналитички увид рачуна 1012- Резервни делови), Преглед свих књижења по контима за
период од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (аналитички увид рачуна 10100 - Материјал),
Преглед свих књижења по контима за период од 1. јануара до 31. децембра 2019. године
(аналитички увид рачуна 5110 - Трошкови материјала), Преглед свих књижења по контима за
период од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (аналитички увид рачуна 5111 - Трошкови
материјала - резервни делови) и Преглед свих књижења по контима за период од 1. јануара до
31. децембра 2019. године (аналитички увид рачуна 5112 - Потрошни материјал)).
2.1.15.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу, јер Предузеће у току
2019. године, није евидентирало трошкове материјала за израду и трошкове резервних делова у
складу са одредбама члана 40. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном
оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике (преко рачуна залиха већ директно на
рачунима трошкова), али је вршило пријем и издавање материјала и резевних делова преко
магацина на основу одговарајућих исправа (пријемница и требовања), а успоставило је
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аналитичку евиденцију трошкова материјала као и делимичну аналитичку евиденцију залиха
матријала и резервних делова у складу са одредбама члана 11. став 8. Закона о рачуноводству.

3.

МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА

Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије Јавно комунално
предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије ,,Мајданпек“, Мајданпек. Оценили
смо да је одазивни извештај, који је потписало и печатом оверио одговорно лице субјекта
ревизије Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
,,Мајданпек“, Мајданпек 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 поднео субјект
ревизије Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију ,,Мајданпек“, Мајданпек
задовољавајуће.

Генерални државни ревизор
_________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
9. јануар 2020. године
Достављено:
- Јавно комуналном предузећу за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
,,Мајданпек“, Мајданпек и
- Архиви
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