


 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 
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ПАРАЋИН 
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           На основу чл. 22. став 1 тач. 5  Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 

15/16 и 88/2019),  чл. 52. тач. 5 Статута  Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним 

простором „Пословни центар Параћин“, Параћин  („Службени лист Општине Параћин“ број 3/2017). 

Надзорни одбор Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар 

Параћин“, Параћин, на својој седници од 29.06.2021.год. доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

 

 

I. Усваја се Финасијски извештај Jавног предузећа за коришћење и управљање пословним 

простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за 2020.годину.   

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 На основу чл. 22. став 1 тач. 5  Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 

15/16 и 88/2019),  чл. 52. тач. 5 Статута  Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним 

простором „Пословни центар Параћин“, Параћин  („Службени лист Општине Параћин“ број 3/2017). 

Надзорни одбор Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар 

Параћин“, Параћин, усваја финанијске извештаје које предлаже директор.Финансијски извештај 

приказан је кроз биланс стања, биланс успеха и посебних података.       

             

                     С обзиром  на наведено, донета је одлука као у диспозитиву. 

 

                                                  

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР  ПАРАЋИН“ ПАРАЋИН 

                                            Број: 203/21 од 29.06.2021.год. 
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IZVEŠTAJ O REVIZIJI 

FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

ZA 2020. GODINU 
 

JAVNO PREDUZEĆE ZA KORIŠĆENJE I UPRAVLJANJE 

POSLOVNIM PROSTOROM 

„POSLOVNI CENTAR PARAĆIN" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIŠ, JUN, 2021. GODINE



 

 

 

 

SADRŽAJ 

 

Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JP ZA KORIŠĆENJE I UPRAVLJANJE 

POSLOVNIM PROSTOROM „POSLOVNI CENTAR PARAĆIN"                                          3                                                                                                           

  

Bilans uspeha za period od 01.01. do 31.12.2020. godine 7 

 

Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine 9 
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Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JP «POSLOVNI 

CENTAR« Paraćin 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva JP »Poslovni Centar« 

Paraćin, koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2020. godine i odgovarajući bilans 

uspeha za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih 

politika. 

 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju 

osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja. 

 

 

Osnov za mišljenje sa rezervom 
 

Društvo  nije u skladu sa članom 81. i 82. Zakona o budžetskom sistemu (»Sl. Glasnik RS« br. 

54/2009 … 142/2014, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020) i 

Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i 

izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru uspostavilo 

elemente sistema finansijskog upravljanja i kontrole i uvelo funkciju interne revizije. Društvo 

nema definisane strategije za upravljanje rizicima, rizici se ne prikupljaju i ne rangiraju. 

Obrazac obaveštenja o riziku  takodje nije definisan i isti nije u primeni. Društvo nije oformilo 

Registar rizika. Društvo nema uspostavljenu funkciju interne revizije. 

 

 

Mišljenje sa rezervom 

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnove za mišljenje 

sa rezervom, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno 

značajnim pitanjima, finansijski položaj JP „Poslovni centar“ Paraćin, na dan 31. 

decembra 2020. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, u skladu sa Pravilnikom o 

načinu priznavanja, vrednovanja i prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim 

finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica i propisima Republike Srbije. 
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Skretanje pažnje 

             Ne izražavajući rezerve u odnosu na već dato mišljenje, skrećemo pažnju 

na sledeće: 

 

1. Društvo ja za 2020. godinu razvrstano kao mikro pravno lice i u skaldu sa Zakonom o 

računovodstvu ima obavezu sastavljanja bilansa stanja i bilansa uspeha.  

  

2. Osnovni kapital u poslovnim knjigama, nije usaglašen sa kapitalom registrovanim kod 

Agencije za privredne registre. 

 

3. Kao revizorsko Društvo smo dužni da u skladu sa MSR 560- Naknadni dogadjaji i MSR 

570- načelo stalnosti, obelodanimo dogadjaje koji su se desili izmedju datuma 

finansijskog izveštaja i datuma revizorovog izveštaja, a koji zahtevaju korekcije ili 

obelodanjivanje u finansijskim izveštajima. Osnovi cilj  je obelodanjivanje i izveštavanje 

o dogadjajima ili uslovima koji mogu baciti značajnu sumnju na sposobnost Društva da 

nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti. Na osnovu prikupljenih dovoljnih i 

adekvatnih  dokaza, a vezanih za poslovanje usled proglašene pandemije izazvane 

virusom  COVID-19, možemo da se izjasnimo da Društvu nije ugroženo načelo stalnosti 

poslovanja. 

 

 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih 

finansijskih izveštaja u skladu sa Pravilnikom o načinu priznavanja, vrednovanja i prezentacije i 

obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica 

(„Sl.glasnik RS“ br.118/2013, 95/2014), kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi 

kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne 

iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. 
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Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja 

 

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije 

koju smo izvršili. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi 

standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način 

koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno 

značajne pogrešne iskaze. 

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima 

i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revi-

zorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih is-

kaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene ri-

zika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansij-

skih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnosti-

ma, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija ta-

kođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti raču-

novodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansij-

skih izveštaja. 

Revizorski tim identifikuje i procenjuje rizike od materijalno pogrešnih iskaza u 

finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i obavljamo 

revizijske postupke kao odgovor na te rizike i pribavljamo dovoljno adekvatnih revizijskih 

dokaza da obezbede osnov za izražavanje mišljenja revizora. Rizik da neće biti identifikovani 

materijalno značajni pogrešni iskazi koji su nastali usled kriminalne radnje je veći nego za 

pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uključi 

falsifikovanje, namerne propuste, udruživanje ili zaobilaženje interne kontrole. 

Donosimo zaključke o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene 

osnove od strane rukovodstva, i na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji 

materijalna neizvesnost u veszi sa dogadjajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu 

sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti. 

Ukoliko utvrdimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u Izveštaju skrenemo 

pažnju na povezana obelodanjivanja u finansijskim izveštajima. Ukoliko utvrdimo da takvo 

obelodanjivanje ne postoji ili nije adekvatno,dužni smo da modifikujemo naše Mišljenje.  



I J F R  

  Niš, Medijana ul. Bulevar Nemanjića 76/39 

 
 

PIB: 109923350; matični broj: 21267805 

 Reš. Ministarstva finansija, dozvola za obavljanje 

 
I n s t i t u t  

poslova revizije finansijskih izveštaja 

 br. 401-00-1169/2017-16 od 4.4.2017. 

 
za javne finansije i računovodstvo 

Tek. račun 165-0007007518352-73 

 e-mail: ijfrnis@gmail.com 

   

 

 

 

 

 

Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenih do datuma izdavanja 

izveštaja revizora. 

Procenjujemo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja, uključujući i 

obelodanjivanja, i da li su u finansijskim izveštajima prikazane transakcije i dogadjaji na takav 

način da se postigne istinit i objektivan prikaz. 

U skladu sa metodologijom revizije, saopštavamo licima odgovornim za upravljanje, 

planirani obim i vreme  revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući i sve značajne 

nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije. 

 

 

 

Niš, 

  

 

 

OVLAŠĆENI REVIZOR 

25.06.2021. godine  Viktorina Dunić 
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