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1.

УВОД

У Извештају о ревизији финансијских извештаја Прекршајног суда у Београду,
Београд за 2019. годину број: 400-2682/2019-03/15 од 18. августа 2020. године, Државна
ревизорска институција (у даљем тексту: Институција) је издала мишљење са резервом.
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
ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)

2.1. Текући приходи
2.1.1. Депозитни рачун
2.1.1.1. Опис неправилности
Суд није исказао тачне податке о извршеним расходима у финансијским
извештајима за 2019. годину зато што у истима није исказан промет извршен преко
депозитног рачуна на име исплате поклона – новчане честитке за децу запослених у
износу од 464 хиљаде динара. Расходе у наведеном износу Суд је исказао у финансијским
извештајима за 2018. годину, иако је исплата по овом основу извршена у 2019. години,
што није у складу са чланом 5. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству.
2.1.1.2. Исказане мере исправљања
Суд је поступио по датој препоруци тако што је евидентирање пословних промена у
2020. години вршио у тренутку када се готовинска средства уплате, односно исплате.
Доказ:
- аналитичка картица конта 121714 за период 01.01 - 31.10.2020. године; Решење
број ДС-7 Пр. бр. 2131/20 од 03. марта 2020. године, пресуда број ДС-7 Пр. бр. 2131/20 од
05. марта 2020. године, извод рачуна депозита број 17 од 26. маја 2020. године, Налог
рачуноводству СУ-IV-32 653-23 од 23. јуна 2020. године и извод рачуна депозита број 19
од 03. јула 2020. године;
- Пресуде (број ДС-70 Пр. бр. 667/2020 од 28. јуна 2020. године, број ДС-70 Пр. бр.
1514/20 од 08. октобра 2020. године, број ДС-19 Пр. бр. 1500/20 од 06. октобра 2020.
године); Потврде о привремено одузетим предметима средствима (од 16, 26 и 27. августа
2020. године); Захтеви за покретање прекршајних поступака (број 1-102-00605/20, број
102-00602/20 и 1-107-00776/20); Налози за уплату и изводи депозитног рачуна (број 22 од
11. августа 2020. године, број 25 од 02. септембра 2020. године, број 29 од 25. септембра
2020. године, број 32 од 9. октобра 2020. године и број 33 од 14. октобра 2020. године).
2.1.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Прекршајног суда у Београду, Београд
по ревизији финансијских извештаја за 2019. годину

2.2. Текући расходи
2.2.1. Евидентирање расхода на погрешној економској класификацији
2.2.1.1. Опис неправилности
Суд је расходе у износу од најмање 4.284 хиљаде динара евидентирао на начин који
није у складу са чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и
контном плану за буџетски систем и чланом 9. став 1. и 2. Уредбе о буџетском
рачуноводству тако што је:
- износ од 575 хиљада динара, за услугу репарације постојећег намештаја и
оплемењену иверицу, кант траку, медијапан плочу, МDF плочу, HDF плочу, услугу
кантовања и резања, евидентирао на конту 421900 - Остали трошкови, уместо на конту
425200 – Текуће поправке и одржавање опреме у износу од 360 хиљада динара и конту
426900 – Материјали за посебне намене у износу од 215 хиљада динара;
- износ од најмање 2.401 хиљада динара на име накнаде трошкова и награде
браниоцима евидентирао на конту 423500 - Стручне услуге, уместо на конту 485100 –
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;
- износ од 277 хиљада динара за набавку персоналних досијеа и услуге
репарације столица евидентираo на конту 423500 - Стручне услуге, уместо на конту
423900 - Остале опште услуге (160 хиљада динара) и конту 425200 – Текуће поправке и
одржавање опреме (117 хиљада динара);
- износ од 815 хиљада динара за набавку: оплемењене иверице, кант траке, HDF
плочe и фурниране МDF плочe, услуга штампе и образаца евидентираo на конту 423900 Остале опште услуге, уместо на конту 426900 – Материјали за посебне намене (450
хиљада динара), конту 423400 - Услуге информисања (245 хиљада динара) и конту 426100
- Административни материјал (120 хиљада динара);
- износ од 216 хиљада динара за набавку: носила, комплета алата, касета за прву
помоћ и садржаја за прву помоћ и печата и штамбиља евидентираo на конту 426100 Административни материјал, уместо на конту 426700 – Медицински и лабораторијски
материјали (136 хиљада динара) и конту 423900 - Остале опште услуге (80 хиљада
динара).
2.2.1.2. Исказане мере исправљања
Прекршајни суд је у Одазивном извештају навео да је предузео мере и активности
за отклањање утврђених неправилности, односно да је прихватио дате препоруке. У
наредном периоду, евидентирање пословних промена ће се вршити у складу са
Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски
систем и Уредбом о буџетском рачуноводству.
Доказ:
- аналитичке картице конта 421919, 425212, 425222 и 426919 за период 01.01- 31.10.
2020. године;
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- рачун-отпремница број 769/2020 од 05. октобра 2020. године и извод од 19. октобра
2020. године;
- рачун-отпремница број 4352/20 од 06. октобра 2020. године и извод од 23.10.2020.
године;
- рачун број 162-С-706 од 24. фебруара 2020. године и извод од 28. фебруара 2020.
године;
Доказ:
- Суд је упутио допис Високом савету судства са захтевом за отварање и коришћење
апропријације у 2021. години, на економској класификацији 485- Накнада штете за
повреде или штету нанету од стране државних органа. Након добијања Одлуке о
расподели средстава за 2021. годину, Суд ће поступити по датој препоруци.
- Допис Високом савету судства број: Су VIII-52-74/2020 од 14. октобра 2020.
године;
Доказ:
- аналитичке картице конта 423911 за период 01.01 - 31.10.2020. године; извод од 14.
јула 2020 године, профактура број 8849/20 од 29. јуна 2020. године и рачун број
835/2020 од 29. маја 2020. године;
Доказ:
- аналитичке картице од конта 423419 - 423432 и аналитичке картице од конта
426111 до конта 426191 за период 01.01 - 31.10.2020. године; рачун - отпремница
број 00407-3 од 10. јула 2020 године и извод од 27. јула 2020. године (426111);
рачун - отпремница број 00512-6 од 04. септембра 2020. године и извод од 17.
септембра 2020. године (426111); рачун број 3 од 11. јануара 2020. године и извод
од 27. јануара 2020. године (423419); рачун број 277-47-001-2020 од 03. јануара
2020. године и извод од 13. јануара 2020. године (423419).
Доказ:
- аналитичке картице конта 423911, 426111 и 426161 за период од 01.01 - 31.10.2020.
године;
2.2.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу, имајући у виду
приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере
исправљања. Отклањање утврђене неправилности је у току.
2.3. Попис имовине и обавеза
2.3.1. Некретнине и опрема
2.3.1.1. Опис неправилности
Суд у пословним књигама није евидентирао вредност пословне зграде површине
6.904,56 m2 коју користи, што није у складу са чланом 9. став 1. Уредбе о буџетском
рачуноводству.
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2.3.1.2. Исказане мере исправљања
Суд је предузео мере и активности за отклањање утврђене неправилности, тако што
дописом обратио Министарству правде у циљу добијања информација везано за вредност
пословне зграде коју користи. Министарство правде је доставило Закључак Владе 05 број
464-8289/2010 од 11. новембра 2010. године којим се пословна зграда у Устаничкој 14
додељује кориснику непокретности Министарству правде.
Прекршајни суд у Београду је 05. новембра 2020. године преузео документацију
којом је располагала Служба за финансијско – материјално пословање Првог основног
суда у Београду, а која се односи на зграду суда у Београду у улици Устаничка број 14.
Дописом од 19. октобра 2020. године, Суд се обратио Министарству финансија Пореској управи да изврши процену вредности објекта у ком се налази суд.
Доказ:
- Закључак Владе 05 број 464-8289/2010 од 11. новембра 2010. године,
- Дописи Прекршајног суда број: Су - VIII-52-44-1/2020 од 05. октобра 2020. године
и Су-VIII-52-44-4/2020 од 19. октобра 2020. године,
- допис Министарства правде број: 46-00-19/2010-12 од 07. октобра 2020. године и
- допис Првог основног суда у Београду број Су VIII 980/2020/1 од 3. новембра
2020. године и документација о пословној згради у Устаничкој број 14 у Београду
(Закључни лист Петог основног суда у Београду на дан 31. децембар 2009. године,
Процена тржишне вредности зграде бившег Петог општинског суда у Београду у
улици Устаничка број 14; изводи из листа непокретности К. О. Вождовац број: 853,
1169, 2129 и 2448; Решење Министарства правде - Одсека за инвестиције број 40100-262/14-18/52 од 24. марта 2016. године; извод из базе података регистра
непокретности за објекат у улици Устаничка број 14).
2.3.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу, имајући у виду
приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере
исправљања. Отклањање утврђене неправилности је у току.
2.4. Капитал
2.4.1. Билансна равнотежа
2.4.1.1. Опис неправилности
Суд није успоставио равнотежу између новчаних средстава, племенитих метала и
хартија од вредности и извора новчаних средстава у износу од 248 хиљада динара, што
није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству.
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2.4.1.2. Исказане мере исправљања
Прекршајни суд у Београду прихвата препоруку и поступиће по препоруци
приликом састављања финансијских извештаја за 2020. годину.
2.4.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу, имајући у виду
приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере
исправљања. Отклањање утврђене неправилности је у току.
ПРИОРИТЕТ 3 (низак)
2.5. Успостављање финансијског управљања и контроле
2.5.1. Контролно окружење
2.5.1.1. Опис неправилности
Суд је део пословних процеса уредио интерним актима, али није: 1) обезбедио
управљање ризицима (идентификовао и проценио ризике, усвојио стратегију управљања
ризицима); 2) успоставио контролне активности (донео писане процедуре којим се врши
претходна провера законитости и документовања трансакција и послова у вези управљања
јавним средствима); 3) организовао информисање и комуникацију (успоставио ефективно
и поуздано извештавање); и 4) обезбедио праћење и процену система (увео систем за
надгледање финансијског управљања и контроле са проценом адекватности њеног
функционисања), што није у складу са чланом 81. став 2. тач. 2), 3), 4) и 5) Закона о
буџетском систему и чланом 6. ст. 1. и 2, чланом 7. став 1. тач. 5) и 10), чланом 8. став 1.
тачка 6) и чланом 9. став 1. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за
успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и
контроле у јавном сектору
2.5.1.2. Исказане мере исправљања
Прекршајни суд је 6. новембра 2020. године закључио уговор за пружање услуга у
вези успостављањa и имплементацијe финансијског управљања и контроле са
електронском базом података. Суд је доставио акциони план са описом фаза успостављања
и увођења финансијског управљања и контроле.
Доказ: Уговор број: Су IV -32 1295/2020 од 6. новембра 2020. године и Термински
план за израду пројекта финансијског управљања и контроле број Су IV-32 1295-2/2020 од
21 децембра 2020. године.

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Прекршајног суда у Београду, Београд
по ревизији финансијских извештаја за 2019. годину

2.5.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу, имајући у виду
приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере
исправљања. Отклањање утврђене неправилности је у току.
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
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
29. децембар 2020. године
Достављено:
- Прекршајном суду у Београду и
-Архиви

