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1. УВОД
У Извештају о ревизиј делова финансијских извештаја Центра за културу Пожаревац
за 2018. годину број 400-252-2/2019-04/2 од 6.6.2019. године Државна ревизорска
институција (у даљем текст: Институција) је издала мишљење о деловима финансијских
извештаја
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 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 консолидованих финансијских извештаја
ПРИОРИТЕТ 1
2.1.1. У Образац 5 нису унети подаци о планираним приходима и примањима,
расходима и издацима
2.1.1.1.Опис неправилности
Центар за културу Пожаревац у колони 4 Обрасца 5 – Извештај о извршењу буџета
није унео податке о планираним приходима и примањима, расходима и издацима у висини
текуће апропријације (Напомене тачка 2.1.).
2.1.1.2. Исказане мере исправљања
ОДГОВОР: Центар за културу из Пожаревца у Обрасцу 5 -Извештај о извршењу буџета,
у колони 4 Обрасца, уноси податке о планираним приходима и примањима, расходима и
издацима у висини текуће апропријације. Планска величина (колона 4 Обрасца 5) унета је
је у Образац 5 – Извештај о извршењу буџета, који је доставњен Градској управи града
Пожаревца, одсек за трезор, за период:
01.01.-31.03.2019.године и
01.01.-30.06.2019.године.
Доказ: Фотокопија Обрасца 5 – Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.30.6.2019. године.
2.1.1.3.Оцена мера исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.
2.1.2. Више су исказане обавезе за плате и додатке за износ обавеза по основу текућих
трансфера нивоу Републике
2.1.2.1. Опис неправилности
Обавезе за плате и додатке више су исказане за износ од 160 хиљада динара јер су на
овој позицији евидентаране обавезе по основу смањења за плате, уместо на групи конта
243000 - Обавезе по основу донација, дотација и трасфера (Напомене тачка 2.3.2.).
2.1.2.2. Исказане мере исправљања
ОДГОВОР: Центар за културу Пожаревац, извршио је прекњижавање по почетном стању
горе наведене обавезе у корист економске класификације 243000 - Обавезе по основу
донација, тојест апропријацију 243311 - Обавезе по основу текућих трансфера нивоу
Републике и надаље ове обавезе евидентира у складу са прописима.
Доказ: Картица апропријације 243311- Обавезе по основу текућих трансфера нивоу
Републике, Налог за књижење број 2/1 од 04.01.2019. године, број 88/1 од 20.05.2019.
године и број 110/1 од 20.06.2019. године.
2.1.2.3.
Оцена мера исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.
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3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. 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 поднео
субјект ревизије, задовољавајуће.

Генерални државни ревизор
Др Душко Пејовић
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