УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ФПН/

1кЈМ/'Г
№.оЈ,Јл!&.

Београд 11040, Јове Илића 165, Србија
Телефон:(+ 381 11) 309-29-99;
Факс: (+381 11)2491-501
Е-пошта: Грп^/Прп.ћи.ас.гв: Презентација: \у\^\^.фп.ђ§.ас.г5
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ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Универзитет у Београду-Факултет политичких
наука, Јове Илића 165, Београд, подноси
ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
Универзитета у Београду-Факултета политичких наука у делатностима које се финансирају из буџета
Републике Србије у 2017. години
Број и датум извештаја о ревизији: 400-583/2018-03/22 од 25.12.2018.године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања:

1.

Неправилност

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз
овај извештај да је мера
исправљања предузета

Ф акултет није у Статуту правилно одредио ко је
носилац права јавне својине над имовином стеченом
на основу завештања, донација, поклона и улагањем
сопствених средстава
Исправљено Одлуком о измени и допуни Статута
Универзитета у Београду-Ф акултета политичких
наука

Одлука о измени и допуни Статута Универзитета у
Београду-Ф акултета политичких наука

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ш јт Ја

Београд 11040, Јове Илића 165, Србија
Телефон: (+381 11) 309-29-99;
Факс: (+ 381 11) 2491-501
Е-пошта: Грп(ш1'рп.ћ^.ис.г5: Презентација: \у\^\у.Грп.ћј».ас.г8
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ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД
Макензијева 41
На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Универзитет у Београду-Факултет политичких
наука, Јове Илића 165, Београд, подноси
ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
Универзитета у Београду-Факултета политичких наука у делатностима које се финансирају из буџета
Републике Србије у 2017. години
Број и датум извештаја о ревизији: 400-583/2018-03/22 од 25.12.2018.године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања:

1.

Неправилност

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз
овај извештај да је мера
исправљања предузета

Факултет није правилно дефинисао донације и
помоћи
Исправљено у новом Статуту Универзитета у
Београду-Факултета политичких наука

Статут
Универзитета
политичких наука

у

Београду-Ф акултета

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

Факултета

потпис)

РЕПУБЛИКА
СРБИЈа
ДРЖАВНА РЕЕИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈа
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ФПН

Београд, Јове Илића 165, тел. 0 1 1 / 3092-999 факс 2491-501
е-таМ: ђзп@(рп.ћ§.ас.г5 уууууујрп.ће.ас.гз ПИБ 101746499

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД
М акензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Универзитет у Београду-Факултет политичких
наука_____ Ул. Јове Илића 165. Београд____________________ _______________________________ (назив
и седиште), подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

________ Правилност пословања Факулгета политичких наука Универзитета у Београду и складу са
чаконом. другим прописима и датим овлашћењима у делатностима које се финансирају из буцета
Републике С рб и је_________________________________________________________________
(предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији:_______ Број: 400-583/2018-03/22 Датум 25.деиембар 2018.
ГОДИНС

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања:
I ) _____________________________________________________________________________________
1.

Неправилност

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

Налаз 6.6 Препорука 12: Факултет је примењивао упутство које
није донето од стране овлашћеног лица
Савет Факултета политичких наука донео је Правилник о
зарадама запослених на Универзитету у Београду-Факукултету
политичких наука и стављено је Упутство ван снаге
У прилогу достављмо Правилник о зарадама запслених на
универзитету у Београду-Факултету политичких наука

...Д о к ази о отклањ ањ у н еп рави лн ости достављ ају се у прилогу извеш таја.

Д екан Ф акултета

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ФПН

Београд, Јове Илића 165, тел. 0 1 1 / 3092-999 факс 2491-501
е-таП : ђзп@ђзп.ће.ас.Г5 уууууујрп.ве.ас.гз ПИБ 101746499

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД
М акензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Универзитет у Београду-Факултет политичких
н аука_____ Ул. Јове Илића 165. Београд____________________________________________________ (назив
и седиште), подноси
ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

________ Правилност пословања Факултета политичких наука Универзитета у Београду и складу са
законом. другим прописима и дагим овлашћељима у делатностима које се финансирају из буцета
Републике С рб и је_________________________________________________________________
(предмет ревизије)

Број и датум
гопине

извеиггаја о ревизији:_______ Број: 400-583/2018-03/22 Датум 25.деиембар 2018.

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања:

п1. ____________________________________
Налаз 6.5 Препорука ђгој 11: Факултет није обелоданио потпуне
Неправилност
2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

податке о висини плата руководилацаи појединих категорија
запослених
Извршена је измена Информатора о раду ФПН
У прилогу достављмо Информатор о раду ФПН

...Д о к ази о о тклањ ањ у неп рави л н ости достављ ају се у п ри л огу извеш таја.

Д екан Ф акул тета

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ФПН
јЈ/ј Ш &

Београд 11040, Јове Илића 165, Србија
Телефон: (+ 381 11) 309-29-99;
Факс: (+381 11)2491-501
Е-пошта: Грп@Грп.ђе.ас.г8; Презентација: уу\у\уТрп.ћ§.ас.гз
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ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Универзитет у Београду-Факултет политичких
наука, Јове Илића 165, Београд, подноси
ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
Универзитета у Београду-Факултета политичких наука у делатностима које се финансирају из буџета
Републике Србије у 2017. години
Број и датум извештаја о ревизији: 400-583/2018-03/22 од 25.12.2018.године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања:

1.

Неправилност

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз
овај извештај да је мера
исправљања предузета

Факултет није организовао финансијско управљање
и контролу као систем процедура и одговорности
свих запослених лица
Управа Факултета је започела рад на овим
пословима

Стратегија управљ ањ а ризицима на У ниверзитету у
Београду-Ф акултета политичких наука за период
2019.-2021. ^
Стартегија увођења, примене и развоја финансијског
управљања и контроле У ниверзитета у БеоградуФакултета политичких наука 2019-2021.
Правилник о поступку унутраш њ ег узбуњивања
Универзитета у Београду-Ф акултета политичких
наука бр. 12-2999/1 од 03.12.2015.
Правилник о ближем уређењ у поступка јавних
набавки унутар У ниверзитета у Београду-Ф акултета
политичких наука б р .12-584/3 од 25.02.2016. /
Правилник
о
буџетском
рачуноводству
Универзитета у Београду-Ф акултета политичких
наукабр. 12-2146/1 од 17.07.20 Н .године г'
Процедуре
за
шифрирање
предмета
у
информационом систему на основним академским
студијама
Процедуре за обраду електронских молби студената
основних академских студија на Универзитету у
Београду-Ф акултету политичких наука
Процедуре за издавање уверењ а о дипломирању и
дипломе
основних
академских
студија
па
Универзитету у Београду-Ф акултету политичких
наука

Процедуре за евидентирање додатних информација
о студентима основних академских студија
Правила по којима ће се врш ити прозивка за упис
прве године основних академских студија ФПН

Д окази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

Факултета

2

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ФПН.

Београд 11040, Јове Илића 165, Србија
Телефон: (+381 11) 309-29-99;
Факс: (+ 381 11) 2491-501
Е-пошта: Грп@Грп.ћр.ас.ге: Презентација: \уту.Грп.ћ§.ас.г8

0*. ОЈ/Јав.

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Универзитет у Београду-Факултет политичких
наука, Јове Илића 165, Београд, подноси
ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
Универзитета у Београду-Факултета политичких наука у делатностима које се финансирају из буџета
Републике Србије у 2017. години
Број и датум извештаја о ревизији: 400-583/2018-03/22 од 25.12.2018.године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања:

1.

Неправилност

(
2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз
овај извештај да је мера
исправљања предузета

Ф акултет није донео општим актом утврдио колико
је учешће трошкова рада у оствареном сопственом
приходу
У права Ф акултет је заједно са комисијом коју је
формирао
Савет
Ф акултета
утврдио
текст
Правилника о мерилима за утврђивање школарине и
пружања услуга на Универзитету у БеоградуФакултета политичких наука

Правилника о мерилима за утврђивање школарине и
пружања услуга на Универзитету у БеоградуФакултета политичких наука

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

УНИВЕРЗИТЕТУ БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ФПН

Београд, Јове Илића 165, тел. 011/ 3092-999 факс 2491-501
е-таН : ђзгкЗЛрп.ће.ас.гз цлллл/Јрп.ћв.ас.гз ПИБ 101746499

0,!■ ЈДрЈг №. 0/гф В ._______________________

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД
М акензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Универзитет у Београду-Факултет политичких
н аука_____ Ул. Јове Илића 165. Београд___________________________________________________ (назив
и седиште), подноси
ИЗВЕШТАЈ О ОТКЈ1АЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

________ Правилност пословања Факултета политичких наука Универзитета у Београду и складу са
законом. другим прописима и датим овлашћењима у делатностима које се финансирају из буиега
Републике С рбије_________________________________________________________________
(предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији:_______ Број: 400-583/2018-03/22 Датум 25.децембар 2018.
године____________________________________
Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања:
0

_________________________________________________________________________________ ._____________________________________________________________________________________ ______________________________________________

1.

Неправилност

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

Налаз 5.2 Препорука ћгој 6: Факултет није донео општи акт којим
се уређује расподела сопствених прихода
Савет Факултета политичких наука донео је Правилник о
зарадама запослених на Универзитету у Београду-Факукултету
политичких наука
У прилогу достављмо Правилник о зарадама запслених на
универзитету у Београду-Факултету политичких наука

.Д окази о отклањ ањ у н еп рави лн ости достављ ају се у при л огу извеш таја.

Д екан Ф акултета
проф .др Д раган С им ић

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
Београд 11040, Јове Илића 165, Србија
Телефон: (+381 11) 309-29-99;

ФПН.

С1-Ш

Е-пошта: фп@фп.ће.ас.г8: Презентација: \у^т.фп.ћ§.ас.гз

///:

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Универзитет у Београду-Факултет политичких
наука, Јове Илића 165, Београд, подноси
ДОПУНА ИЗВЕШТАЈА О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
Универзитета у Београду-Факултета политичких наука у делатностима које се финансирају из буџета
Републике Србије у 2017. години
Број и датум извештаја о ревизији: 400-583/2018-03/22 од 25.12.2018.године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања:

1.

Неправилност

2,

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз
овај извештај да је мера
исправљања предузета

С,

Факултет није донео општи акт којим се ближе
уређује расподела сопствених прихода
У права Факултет је заједно са комисијом коју је
формирао Савет Факултета утврдио је текст
Правилника о платама запсолених на У ниверзитету
у Београду, Правилник о мерилима за утврђивање
висине школарине на Универзитету у БеоградуФакултету политичких наука.
Факултет је у ранијем периоду донео Одлуку о
процентуалној расподели прихода који се остварују
на пројектима Универзитета у Београду-Ф акултета
политичких наука за покриће трош кова везаних за
њихову реализацију бр. 12-2815/1 од 02.11.2017.
године, Правилник о употреби финансијских
средстава намењених трош ковима репрезентације
У ниверзитета у Београду-Ф акултета политичких
наука бр. 12-2816/1 од 02.11.2017. године, Одлуку о
максималним
износима
репрезентације
на
Универзитету у Београду-Ф акултету политичких
наука бр. 01-2712/1 од 02.11.2015. године.
Такође је урађен предлог Правилника о стицању и
расподели сопствених прихода на У ниверзитету у
Београду-Факултету политичких наука који ће бити
на дневном реду наредне седнице
Савета
Факултета.
Одлука о процентуалној расподели прихода који се
остварују на пројектима Универзитета у БеоградуФакултета политичких наука за покриће трошкова
везаних за њихову реализацију бр. 12-2815/1 од
02.11.2017.
године,
Правилник
о
употреби
финансијских средстава намењених трошковима

репрезентације Универзитета у Београду-Ф акултета
политичких наука бр. 12-2816/1 од 02.11.2017.
године,
Одлука
о
максималним
износима
репрезентације на У ниверзитету у БеоградуФакултету политичких наука бр. 01-2712/1 од
02.11.2015. године.
Предлог Правилника о стицању и расподели
сопствених прихода на У ниверзитету у БеоградуФакултету политичких наука који ће бити на
дневном реду наредне седнице Савета Факултета.

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

2

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ФПН

Београд 11040, Јове Илића 165, Србија
Телефон: (+ 381 11) 309-29-99;
Факс: (+381 11)2491-501
Е-пошта: ГрпадГрп.ђс.ас.гз: Презентација: \у\у\у.Грп.ђ§.ас.Г8

ДРЖАВНА РЕВИЗО РСКА ИНСТИТУЦИЈА
М екензијева 41
Београд

г В П У Б Л И К .А С Р Б И Ј л
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУ1
БЕОГРАД
ПРИМЉЕНО:

о»' |»ДПоштовани,

ћро|

№ ~6&

у прилогу Вам достављамо допуну Извештаја о отклањању неправилности
откривених у ревизији бр. 400-583/2018-03/22 од 25.12.2018.године са прилозима, за
неправилност 5.2..
За све додатне информације стојимо Вам на располагању.
С поштовањем,

Драган Симић

5, С,А

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
Београд 11040, ЈовеИлића 165, Србија
Телефон: (+381 11) 309-29-99;

СђПН,

м -ш /з

Е-пошта: ГршаНрп.ће.ас.га: Презентација: \^\у\у.Грп.ђ§.ас.г8

0 $ . №

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Универзитет у Београду-Факултет политичких
наука, Јове Илића 165, Београд, подноси
ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
Универзитета у Београду-Факултета политичких наука у делатностима које се финансирају из буџета
Републике Србије у 2017. години
Број и датум извештаја о ревизији: 400-583/2018-03/22 од 25.12.2018.године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања:

1.

Н еправилност

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз
овај извештај да је мера
исправљања предузета

Факултет није општим актом утврдио мерила за
утврђивање школарина
У права Факултет је заједно са комисијом коју је
формирао
Савет
Факултета
утврдио
текст
Правилника о мерилима за утврђивање школарине и
пружање услуга студентима на У ниверзитету у
Београду-Ф акултета политичких наука

Правилника о мерилима за утврђивање школарине и
пружање услуга студентима на У ниверзитету у
Београду-Ф акултета политичких наука

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

Ф акултета
'аганI I С к Ш 1 ћ
отпис)

/

______ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ФПН

Београд, Јове Илића 165, тел. 0 1 1 / 3092-999 факс 2491-501
е-таП : ђзп@<рп.в§.ас.Г5 уулллл/.ћзп.ће.ас.гз ПИБ 101746499

'Ш

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД
М акензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државпој ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, _У ниверчитег у Београду-Факултет политичких
наука______Ул. Јове Илића 165. Београд____________________ ______________________________ _ (назив
и седиште), подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Правилност пословања Факултета полигичких наука Универзитета у Београду и складу са
I.
прописима и латим овлашћењима V делатностима које се финансира|у из буџета
з а к о н о мдругим
................
|ублике Србије
С рб и је_________________________________ _______________________________
Републике
(предмет ревизије)

Број и датум
године

извешгаја о ревизији:
____

БроЈ: 400-583/2018-03/22 Датум 25,децембар 2018.

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања:
1.

Неправилност

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

Налаз 3.3, Препорука 3: Факултет није обрачуне за плате из
средстава буџета Републике Србије и сопствених прихода
рачунски раздвојио.
Факултет је обезбедио у пословним књигама рачунско раздваЈње
средстава буџета Републике Србије и сопствених прихода према

изворима финансирања
У прилогу достављмо Налоге за књижење зарада у периоду од
01.01-18.03.2019. године

.Д окази о отклањ ањ у н еп рави л н ости достављ ају се у п ри л огу извеш таја.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

СБПН

Београд 11040, Јове Илића 165, Србија
Телефон: (+381 11) 309-29-99;
Факс: (+ 381 11) 2491-501
Е-пошта: ГрМ/јГрп.ћр.ас.гз: Презентација: ху^ху.Грп.ћ^.ас.гз

Ј

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД
Макензијева 41
На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Универзитет у Београду-Факултет политичких
наука, Јове Илића 165, Београд, подноси
ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
Универзитета у Београду-Факултета политичких наука у делатностима које се финансирају из буџета
Републике Србије у 2017. години
Број и датум извештаја о ревизији: 400-583/2018-03/22 од 25.12.2018.године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања:

1.

Неправилност

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз
овај извештај да је мера
исправљања предузета

Факултет није донео општи акт којим се ближе
уредјује структура и потребно време за обављање
појединих послова научноистраживачког рада и
послова наставе наставника и сарадника
Управа Факултет је заједно са комисијом коју је
формирао
Савет
Ф акултета
утврдио
текст
Правилника о структури и потребном радном
времену
за
обављање
појединих
послова
научноистраживачког рада и послова наставе
наставника и сарадника на У ниверзитету у
Београду-Факултета политичких наука

Правилник о структури и потребном радном
времену
за
обављање
појединих
послова
научноистраживачког рада и послова наставе
наставника и сарадника на Универзитету у
Београду-Факултета политичких наука

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

______ УНИВЕРЗИТЕТУ БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ФПН

Београд, Јове Илића 165, тел. 0 1 1 / 3092-999 факс 2491-501
е-таН : ЈргКбХрп.ћјјЈ.ас.гз 'ллллл/јрп.ве.ас.гз ПИБ 101746499

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Универзитет у Београду-Факултет полигичких
наука
Ул. Јове Илића 165. Београд______ ______________________________________________(назив
и седиште), подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЈ1АЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Правилност пословања Факултета политичких наука Универзитета у Београду и складу са
законом. друтим прописима и датим овлашћењима у делатностима које се финансира|у из буџета
Републике С рб и је_________________________________________________________________
(предмет ревизије)

Број и датум

извеиггаја о ревизији:_______ Број: 400-583/2018-03/22 Датум_25.децембар—2018.

године

__________

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања:
1.
2.

3.

Налаз 1.1, Препорука 1: Факултет није извршио класификацију
прихода и расход и издатака према изворима финансирања.
/Ф
а к у т е т је обезбедио софтверско решење за евиденцију у
Опис мере исправљања
■гшсловжш књигама прихода и примања и расхода и издатака
према прописаној нумерацији за изворе финансирања.
У
прилогу достављмо Дневник књижења у периоду од 01.01 до
Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања 20.03.2019. годинје.
предузета

Неправилност

...Д о к ази о отклањ ањ у н еп р ави л н о сти д остављ ају се у п ри логу извеш таја.

Д екал Ф акул тета
проф .др

аган С им ић

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
Београд 11040, Јове Илића 165, Србија
Телефон: (+ 381 11) 309-29-99;
Факс: (+381 11)2491-501
Е-пошта: Грп@1'пп.вв.ас.г5: Презентација: \у\у\у.Грп.ћ§.ас.г5
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД
Макснзијева 41
На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Универзитет у Београду-Факултет политичких
наука, Јове Илића 165, Београд, подноси
ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
Универзитета у Београду-Факултета политичких наука у делатностима које се финансирају из буџета
Републике Србије у 2017. години
Број и датум извештаја о ревизији: 400-583/2018-03/22 од 25.12.2018.године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања:

1.

Неправилност

Факултет није успоставио интерну ревизију

2.

Опис мере исправљања

Допис М инистартсва финансија Сектор-Централна
јединица за хармонизацију

3.

Докази који се прилажу уз Допис М инистартсва финансија Сектор-Централна
овај извештај да је мера јединица за хармонизацију 09број: 153-00-127/2019
исправљања предузета

Докази о отклањ ању неправилности достављају се у прилогу извештаја.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

М -Ш \

Београд 11040, Јове Илића 165, Србија
Телефон: (+381 11) 309-29-99;
Факс: (+381 11)2491-501
Е-пошта: Грп@Грп.ћц.ас.г5: Презентација: тУ№.Грп.ђ§.ас.г8
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ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД
Макензијева 41
На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Универзитет у Београду-Факултет политичких
наука, Јове Илића 165, Београд, подноси
ДОПУНА ИЗВЕШ ГАЈА О ОТКЛДЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ 0'ГКРИВШЛ& ^
1ма које се фи11а 11с
Универзитета у Београду-Факултета политичких наука у делатностима
Републике Србије у 2017. години

и
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Број и датум извештаја о ревизији: 400-583/2018-03/22 од 25.12.2018.године [ Ж Ж Х Ш с Г

7П 1П

_ ' 'рнпог

о
Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности послопања:

1.

Неправилност

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз
овај извештај да је мера
исправљања предузета

Факултет није донео општи акт којим се ближе
уређује расподела сопствених прихода
Усвојен је Правилник о стицању и расподели
сопствених прихода на У ниверзитету у БеоградуФакултету политичких наука
Правилник о стицању и расподели сопствених
прихода на Универзитету у Београду-Факултету
политичких наука бр. 12-1499/1 од 03.07.2019.
године

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.
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Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Универзитет у Београду-Факултет политичких
наука, Јове Илића 165, Београд, подноси
ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
Универзитета у Београду-Факултета политичких наука у делатностима које се финансирају из буџета
Републике Србије у 2017. години
Број и датум извештаја о ревизији: 400-583/2018-03/22 од 25.12.2018.године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања:

1,

Неправилност

Факултет није успоставио интерну ревизију

2.

Опис мере исправљањ а

Управа Факултета
пословима

3.

Докази који се прилажу уз
овај извештај да је мера
исправљања предузета

Допис упућен М инистарству просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, Јединици за
интерну ревизију и М инистарству финансија,
Централна јединица за хармонизацију

је

започела

рад

на

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.
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