РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Стоматолошког факултета у Београду у делатностима које се
финансирају из буџета Републике Србије у 2017. години

Закључци

Налази

Финансијски план није припремљен и извршен
у складу са јединственом буџетском
класификацијом.

Факултет није извршио класификацију одређених прихода, примања, расхода и
издатака према изворима финансирања.

Министарство просвете, науке и технолошког
развоја је Факултету определило из буџета
Републике Србије мање средстава од потребних
за плате обрачунате у складу са законом.

Факултет је примио из буџета Републике Србије мање средстава него што је
потребно за плате обрачунате у складу са законом.

Факултет је плате из средстава буџета Републике Србије и из средстава
Републичког фонда за здравствено осигурање правилно обрачунао и исплатио.
Факултет је правилно обрачунао и исплатио
плате.

Уговор о ауторском делу није адекватан за
регулисање односа између факултета и
истраживача, односно факултета и ангажованих
лица на пословима из делокруга рада факултета.
Факултет није на потпун начин уредио стицање
и трошење сопствених прихода.

Факултет није успоставио адекватни систем
финансијског управљања и контроле и интерну
ревизију.

Факултет није расходе за плате у главној књизи евидентирао у износима и према
изворима финансирања из којих су извршени.
Факултет није општим актом утврдио колико је учешће трошкова рада у
оствареном сопственом приходу.
Обрачун и исплата накнаде за научноистраживачки рад истраживачима и
лицима ангажованим на пословима из делокруга рада Факултета није регулисана
законом и другим прописима.
Факултет није општим актом уредио мерила за утврђивање висине школарине.
Факултет није општим актом утврдио мерила за расподелу сопствених прихода.

Факултет није организовао финансијско управљање и контролу као систем
процедура и одговорности свих запослених лица.
Факултет није успоставио интерну ревизију.
Факултет није у уговорима о раду које је закључио са запосленима уговорио
елементе за обрачун плате.
Факултет није обелоданиo податке о висини плата руководилаца и појединих
категорија запослених.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
- Обрачун и исплата накнаде за научноистраживачки рад истраживачима и лицима ангажованим на

пословима из делокруга рада Факултета није регулисана. Прописима није уређено: коју врсту
уговора ће закључити факултет и истраживач, обавезна садржина тог уговара, начин обрачуна и
исплате накнаде за научноистраживачки рад; обавезна садржина „уговора о ангажовању“, начин
обрачуна и исплате за рад лицима ангажованим на пословима наставе.
- Oдредбе Закона о високом образовању које се односе на сопствене приходе високошколских
установа нису у складу са Законом о буџетском систему, а одредбе које се односе на имовину
високошколске установе нису у складу са Законом о јавној својини.

Број датих препорука:
Стоматолошки факултет
Универзитета у Београду је
у обавези да у року од 90
дана достави одазивни
извештај о отклањању
утврђених неправилности и
доказе о поступању по
датим препорукама.

Препоручили смо одговорним лицима Стоматолошког факултета да:
- у пословним књигама и евиденцијама уреде класификацију према изворима финансирања;
- уреде обрачун, исплату и евидентирање плата у складу са прописима;
- уреде интерна акта у делу који није усклађен са прописима;
- донесу мерила за утврђивање висине школарине;
- организују финансијско управљање и контролу и успоставе интерну ревизију;
- обелодане на својој интернет страници у Информатору о раду податке о висини плата
руководилаца и појединих категорија запослених.
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