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1. УВОД
У Извештају о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање, Београд за 2020. годину број: 400-99/2021-05/9 од 3. августа 2021.
године Државна ревизорска институција (у даљем тексту Институција) је издала мишљење.
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 Попис имовине и обавеза
2.1.1 Неусаглашеност података о непокретности на адреси Нови Београд, др Ивана
Рибара бр. 18
2.1.1.1 Опис неправилности
Пописана непокретност, евидентирана у помоћној књизи основних средстава
инвентарним бројем 53659, идентификована је као пословни простор на адреси Нови
Београд, Улица др Ивана Рибара бр. 18, док је према наводима одговорних лица у катастру
непокретности евидентирана као непокретност на адреси Нови Београд, улица др Ивана
Рибара бр. 8.
2.1.1.2 Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Фонда препоручено је да израде акциони план за усаглашавање
података у помоћној књизи основних средстава у делу зграда и грађевинских објеката са
подацима у катастру непокретности и за упис права својине и других стварних права у
катастру непокретности.
У Одазивном извештају субјект ревизије наводи да је за идентификовану непокретност,
која у природи представља клуб пензионера који је оформљен уместо четири стана у
приземљу ламеле 2 на Новом Београду у улици др Ивана Рибара бр. 8, 10 и 12, са
инвентарским бројем 53659, извршио измену података у помоћној књизи основних средстава
Дирекције Фонда. Измена података извршена је на основу Дописа Сектора за имовинске
послове, пројекте и набавке у Дирекцији Фонда 09 Број 031-8944/21 од 29. 10. 2021. године.
Измена се састојала у томе да се идентификована непокретност у пословним књигама Фонда
води на адреси Нови Београд, др Ивана Рибара бр. 8 уместо досадашње адресе др Ивана
Рибара бр. 18.
Уз Одазивни извештај достављен је и Акциони план за усаглашавање података у
помоћним књигама основних средстава у делу зграда и грађевинских објеката са подацима у
катастру непокретности и за упис права својине и других стварних права у катастру
непокретности, у коме су одређене активности, приоритети активности, одговорна лица,
рокови за спровођење активности и рокови за извештавање Државне ревизорске институције.
Одазивни извештај је јавна исправа и као таква са прилозима биће објављена на сајту
Државне ревизорске институције.
Достављени докази:
− Акциони план за усаглашавање података у помоћним књигама основних средстава у
делу зграда и грађевинских објеката са подацима у катастру непокретности и за упис
права својине и других стварних права у катастру непокретности;
− Картица основног средства са инвентарским бројем 53659;
− Допис Сектора за имовинске послове, пројекте и набавке у Дирекцији Фонда 09 Број
031-8944/21 од 29. 10. 2021. године;
− Решење Општинског секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбене и комуналне
послове Скупштине општине Нови Београд Број III-351-272/90;
− Решење Општинског секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбене и комуналне
послове Скупштине општине Нови Београд Број III-351-33/92;
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− Решење Општинског секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбене и
комуналне послове Скупштине општине Нови Београд Број III-351-161/92;
− Записници Градског завода за вештачења од 16.06.1992. године;
− Допис Филијале за град Београд Градској општини Нови Београд од 15.03.2021.
године;
− Допис Градске општине Нови Београд достављен Филијали за град Београд од
12.05.2021. године;
− Извештај са терена од 30.10.2014. године.
2.1.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена 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.
Напомена:
У складу са одредбама члана 37. Закона о Државној ревизорској институцији, а након
истека рокова исказаним у одазивном извештају, потребно је да обавештавате Државну
ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању откривених
неправилности према роковима из одазивног извештаја и доставите одговарајуће доказе.
По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте остварене
након спровођења препорука и отклањања откривених неправилности.
У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и
активностима из одазивног извештаја.
Генерални државни ревизор
_________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
8. децембар 2021. године
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