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1. УВОД
У Извештају о ревизији финансијских извештаја Министарства правде за 2019.
годину број 400-2685/2019-03/12 од 30. јула 2020. године, Државна ревизорска
институција (у даљем тексту: Институција) је издала позитивно мишљење о финансијским
извештајима Министарства правде за 2019. годину.
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 број
401-00-00084/2020-10-1 од 05.10.2020. године, који је потписало и печатом оверило
одговорно лице Министарства правде.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности. У
послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај, 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. Сачињавање Извештаја о извршењу буџета у периоду од 1. 1. 2019. до 31. 12.
2019. године – Образац 5
2.1.1. Опис неправилности
Министарство правде није унело податке у Извештај о извршењу буџета – Образац
5, у колони 4 – о планираним приходима и примањима као и износима одобрених
апропријација, што није у складу са чланом 10. став 2. Правилника о начину припреме,
састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава,
корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова.
2.1.2. Исказане мере исправљања
Министарство правде (у даљем тексту: Министарство) у циљу отклањања наведене
неправилности је предузело активности кроз периодични извештај за 2020. годину.
Приликом сачињавања шестомесечног Извештаја о извршењу буџета – Образац 5,
Министарство је унело податке у колону 4 – о планираним приходима и примањима као и
износима одобрених апропријација.
Доказ: Извештај о извршењу буџета – Образац 5 за период 1.1 - 30.06.2020. године за
сваку програмску активност, појединачно.
2.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2. Евидентирање расхода на погрешној економској класификацији
2.2.1. Опис неправилности
Министарство је годишњу претплату на правну базу и годишњу претплату на издања
Службеног гласника РС у укупном износу од 371 хиљада динара исказало на конту 423200
– Компјутерске услуге, уместо на конту 426300 – Материјали за образовање и
усавршавање запослених, што није у складу са чл. 9. и 14. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.
2.2.2. Исказане мере исправљања
Од 29. јула 2020. године, када је било прво плаћање расхода за електронске базе
прописа намењене за образовање и усавршавање запослених, Министарство евидентира
ову врсту расхода на конту 426300 – Материјали за образовање и усавршавање запослених
односно на конту 426311 - Стручна литература за редовне потребе запослених. Расходи за
набавку стручне литературе за редовне потребе запослених евидентирају се на прописаној
економској класификацији у складу са Правилником о стандардном класификационом
оквиру и Контном плану за буџетски систем.
Доказ: Картица за конто 426311 - Стручна литература за редовне потребе запослених
са прометом књижења, као и пратећа документација у вези са плаћањем.
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2.2.3. Оцена мера исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.3. Пренос средстава Дотација буџетским корисницима
2.3.1. Опис неправилности
Министарство је на конту 481000 више исказало Дотације невладиним
организацијама у износу од најмање 433.486 хиљада динара због тога што за пренос
средстава директним и индиректним корисницима буџета Републике и директним и
индиректним корисницима буџета јединица локалне самоуправе није користило
административни трансфер или трансфере, што није у складу са чл. 9 и 14. Правилника о
стандардном класификационом оквиру и Контом плану за буџетски систем.
2.3.2. Исказане мере исправљања
У циљу отклањања наведене неправилности а ради уплате средстава на посебне
рачуне корисника, како би извршили Решење Владе РС о додели средстава прикупљених
на основу одлагања кривичног гоњења, Министарство је поднело Министарству
финансија Захтев за пренос средстава са конта 481000 – Дотације невладиним
организацијама на конто 465000 – Остале дотације и трансфери кроз текућу буџетску
резерву. Такође, поднет је захтев за преусмеравање апропријација до 10% са конта 481000
– Дотације невладиним организацијама на конто 463000 – Трансфери осталим нивоима
власти. Након одобрења апропријација на поменутим контима пренета су средства
директним и индиректним корисницима буџета Републике и директним и индиректним
корисницима буџета јединица локалне самоуправе у складу са чл. 9. и 14. Правилника о
стандардном класификационом оквиру и контом плану за буџетски систем.
Доказ: Решење о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног
гоњења број 401-4783/2020 од 12. јуна 2020. године, Захтев Министарству финансија за
пренос средстава у Текућу буџетску резерву, апропријација на економској класификацији
481-Дотације невладиним организацијама и доделу средстава на економској
класификацији 465 – Остале дотације и трансфери број 401-00-776/2020-10-1 од
10.07.2020. године, Захтев за преусмеравање апропријација број 401-00-00003/1/2020-11
од 14.07.2020. године и картице промета књижења за конта 481991 – Донације осталим
непрофитним институцијама, 463131 – Текући трансфери нивоу градова, 465111 – Остале
текуће донације, дотације и трансфери као и пратећу документацију у вези са плаћањем.
2.3.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо Одазивни извештај који је поднело Министарство правде. Оценили
смо да је одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице
Министарства правде, веродостојан.
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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 које је поднело
Министарство правде задовољавајуће.

Сачинио:

Генерални државни ревизор

Алекса Ђорђевић

_______________________

Контролисала:

Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
30. октобар 2020. године

Јована Аризановић
Одобрио:
Данимир Вулиновић

Достављено:
- Субјекту ревизије
- Архиви
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