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МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
Правилности пословања
са резервом
са резервом

У пословним књигама није евидентирано пет објеката укупне површине од 1.405 m 2 од којих Институт
стиче економске користи.
1.228 ставки опреме нема исказану вредност у пословним књигама.
Делови непокретности у јавној својини на којима Институт има право коришћења су уступљени другим
правним лицима за обављање делатности без претходне сагласности Дирекције за имовину Републике
Србије.
Вредност државног капитала није реално исказана јер је у оквиру истог евидентиран износ
ревалоризационих резерви од 473.986 хиљада динара који представља ефекте процене вредности
некретнина.
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Није извршена уплата дела добити остварене у 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. и 2016. години у буџет
Републике Србије у износу од 8.977 хиљада динара.
Извршена је набавка грађевинских и машинских радова, услуга чишћења, услуга одржавања дворишта,
рачунара, огревног дрвета, клима уређаја и др. у укупном износу од 24.215 хиљада динара, без
спроведеног поступка јавне набавке.
Није усвојен општи акт којима су дефинисана права, обавезе и одговорности из радног односа, уговори
о раду не садрже све потребне елементе за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде,
увећане зараде и других примања запослених и није вођена евиденција о присутности на раду која
представља један од елемената за обрачун основне зараде.
Обрачун и евидентирање накнада по ауторским уговорима за рад на два пројекта Европске комисије из
пројектног циклуса „7 th Framework Programme“ у износу од 8.069 хиљада динара није извршен на
основу веродостојних исправа.
Обрачун трошкова рада по основу уговора о ауторском делу, закључених са лицима запосленим у
Институту који су радили на реализацији пројеката из пројектног циклуса „Horizon 2020“, у износу од
14.150 хиљада динара, није у складу са одредбама уговора о додели средстава закључених са Европском
комисијом као даваоцем средстава.

Ефекти постигнути у току ревизије
Устројена је евиденција која омогућава
праћење насталих расхода у вези са
реализацијом примљених средстава од
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије за
директне материјалне трошкове.
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