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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

 

 

OСНИВАЧУ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН, ПАРАЋИН 

 

Упослени смо да извршимо ревизију приложених годишњих финансијских извештаја Јавног 

предузећа Пословни центар Параћин, Параћин (у даљем тексту: „Предузеће”) који обухватају 

биланс стања на дан 31.12.2017. године и одговарајући биланс успеха за 2017. годину.  

 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 

 

Руководство Предузећа је одговорно за састављање и истинито приказивање ових 

финансијских извештаја, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за 

оне унутрашње контроле које руководство сматра неопходним у припреми финансијских 

извештаја који не садрже значајне погрешне исказе, настале услед преварне радње и грешке.  

 
Одговорност ревизора 

 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним финансијским извештајима на 

основу обављене ревизије. Због значаја питања изнетих у делу Основе за уздржано мишљење, 

нисмо били у могућности да прибавимо довољно одговарајућих ревизорских доказа који 

обезбеђују основу за наше мишљење.  

 
Основе за уздржано мишљење 

 

У оквиру ставке нематеријална имовина, на дан 31.12.2017. године, исказана су нематеријална 

улагања садашње вредности 265 хиљадa динара. У складу са усвојеним Правилником о 

рачуноводству и рачуноводственим политикама од 01.01.2014. године, век коришћења 

нематеријалних средстава и годишња стопа отписа утврђују се по скуповима у складу са 

прописима којима се уређује порез на добитак правних лица. Упркос томе, током ранијих 

година, као и у 2017. години, примењена је годишња стопа отписа од 1% за сва нематеријална 

улагања која значајно одступа од оне која је одређена прописима који уређују порез на 

добитак правних лица. Поред тога, није спроведена провера обезвређености нематеријалне 

имовине, а за средство које се у помоћној књизи нематеријалне имовине води под називом 

нематеријална улагања, садашње вредности 40 хиљада динара, на дан 31.12.2017. године, 

нисмо могли да утврдимо да ли постоји и на шта се односи. Узимајући у обзир претходно 

наведено, нисмо били у могућности да се уверимо да је нематеријална имовина исправно 

приказана.  
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 

 

 

OСНИВАЧУ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН, ПАРАЋИН 

 

У оквиру ставке некретнине, постројења и опрема, на дан 31.12.2017. године, исказана је 

опрема садашње вредности 2.520 хиљада динара. У складу са усвојеним Правилником о 

рачуноводству и рачуноводственим политикама од 01.01.2014. године, вредновање основних 

средстава се врши по набавној вредности, а век коришћења средстава и годишња стопа отписа 

утврђују се према скуповима у складу са прописима којима се уређује порез на добитак 

правних лица. Упркос томе, Предузеће је крајем 2013. године прокњижило увећање вредности 

дела опреме у износу од 1.698 хиљада динара по основу процене вредности опреме коју је 

извршио стални судски вештак за телекомуникације и мреже и наставило да користи увећану 

набавну вредност након тога. Примењене годишње стопе отписа опреме, током ранијих и 

2017. године, значајно одступају од оних које су одређене прописима који уређују порез на 

добитак правних лица (за највреднију опрему коришћена је годишња стопа отписа од 1%). 

Нисмо били у могућности да утврдимо утицај на финансијске извештаје који је настао 

непридржавањем одредби Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама.      

 

У оквиру ставке залиха, на дан 31.12.2017. године, приказани су дати аванси у износу од 209 

хиљада динара. Нисмо добили на увид исправе које поткрепљују исказано стање, те нисмо 

били у могућности да се уверимо у основаност и наплативост поменутих датих аванса.    

 

У оквиру ставке потраживања по основу продаје, на дан 31.12.2017. године, приказана су 

потраживања од купаца у земљи у износу од 284 хиљаде динара. Предузеће нема усаглашено 

стање са купцима на дан биланса. Највећи део поменутих потраживања потиче из ранијих 

година и није затворен до дана ревизије, иако је Предузеће током 2017. године предузело 

значајне мере за наплату ових потраживања. Након спроведеног редовног годишњег пописа 

имовине и обавеза за 2017. годину, пописна комисија је у свом извештају предложила отпис 

потраживања од 28 купаца у укупној вредности од 187 хиљада динара. Поменути извештај је 

усвојен од стране надзорног одбора Предузећа, али отпис ових потраживања није извршен у 

2017. години. Нисмо били у могућности да се уверимо у основаност исказаних потраживања 

од купаца у земљи и могућност да ће она у целини бити наплаћена. 

 

У оквиру ставке осталих краткорочних обавеза, на дан 31.12.2017. године, исказано је дуговно 

стање добављача у земљи у износу од 114 хиљада динара. Највећи део овог стања потиче из 

ранијих година и није затворен до дана ревизије. Након спроведеног редовног годишњег 

пописа имовине и обавеза за 2017. годину, пописна комисија је у свом извештају предложила 

отпис више потраживања и обавеза од добављача у пребијеном износу од 51 хиљада динара. 

Поменути извештај је усвојен од стране надзорног одбора Предузећа, али отпис ових 

потраживања није извршен у 2017. години. Нисмо били у могућности да се уверимо у 

основаност исказаног стања које се односи на добављаче у земљи, на дан 31.12.2017. године.  
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 

 

 

OСНИВАЧУ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН, ПАРАЋИН 

  

У оквиру ставке осталих краткорочних обавеза, на дан 31.12.2017. године, исказане су обавезе 

према члановима надзорног одбора у износу од 252 хиљаде динара које у целини потичу из 

ранијих година и нису затворене до дана ревизије. Нисмо били у могућности да се уверимо у 

основаност исказаних осталих краткорочних обавеза у износу од 252 хиљаде динара, на дан 

31.12.2017. године.  

 

У оквиру других пословних прихода за 2017. годину, исказани су приходи од закупнина које се 

односе на Телеком Србија ад Београд, у износу од 659 хиљада динара, за раздобље 18.06.2017 

– 18.06.2018. године. Предузеће није временски разграничило поменуте приходе, нити је то 

чинило током претходних година. Услед наведеног, на дан 31.12.2017. године, пасивна 

временска разграничења су потцењена, а нераспоређени добитак прецењен, у износу од 307 

хиљада динара.    

 

 

Уздржано мишљење  

 

Због значаја питања описаних у делу Основе за уздржано мишљење, нисмо били у могућности 

да прибавимо довољно одговарајућих ревизорских доказа који обезбеђују основу за 

ревизорско мишљење. Сходно томе, не изражавамо мишљење о финансијским извештајима 

за 2017. годину.  
 

 

Скретање пажње  

 

У оквиру ставке капитала, на дан 31.12.2017. године, исказан је основни капитал у износу од 

3.363 хиљаде динара. Основни капитал уписан у Регистру привредних субјеката који се води 

код Агенције за привредне регистре износи 2.372 хиљаде динара, а исти износ основног 

капитала је наведен у члану 16. Одлуке Скупштине Општине Параћин о усклађивању 

оснивачког акта Предузећа од 16.12.2016. године. У складу са наведеним, износ основног 

капитала у билансу стања није усклађен са износима у поменутој Одлуци и Регистру 

привредних субјеката. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 

 

 
 
 

Београд, 25.06.2018. године 

                                                                                                                    Прва ревизија доо Београд           
 

______________________________ 

                                                                                                                Милош Цветић, овлашћени ревизор 
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