РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја
Основног јавног тужилаштва у Нишу, Ниш за 2020. годину

МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
са резервом

Мање је исказан расход у износу од најмање 658 хиљада динара на групи 423000 – Услуге по уговору за уплаћена средства по основу
исплаћених трошкова кривичног поступка у ранијим годинама
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Економска класификација: расходи су исказани (1) у вишем износу од 533 хиљаде динара и (2) у мањем износу од 533 хиљаде динара
чији се ефекти због међусобног потирања нису одразили на коначан резултат пословања
Мање су исказана потраживања по основу утврђених трошкова кривичног поступка по судским пресудама на које Основно јавно
тужилаштво у Нишу није ставило приговор у износу од најмање 30 хиљада динара и мање исказана потраживања за уплате које се
односе на трошкове кривичног поступка који су плаћени у ранијим годинама и који нису евидентирани по правноснажним пресудама у
помоћним књигама.
Основно јавно тужилаштво у Нишу није у потпуности успоставило систем финансијског управљања и контроле који обезбеђује разумно
уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз: пословање у складу са важећим прописима, реалност и интегритет
финансијских извештаја

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
1. Скрећемо пажњу на неусаглашеност одредби члана 17 став 1 Закона о буџету
Републике Србије за 2020. годину са чланом 8 истог закона и чланом 51 став 2
Закона о судским таксама, које се односе на месечне исплате на име побољшања
материјалног положаја и услова рада запослених у правосуђу, а исплаћене су на
основу члана 44 Посебног колективног уговора за државне органе.
2. Скрећемо пажњу субјекту ревизије да у складу са својим овлашћењима покрене
иницијативу за допуну члана 2 став 1 тачкa 1) Уребе о накнади трошкова и
отпремнини државних службеника и намештеника ради прецизног и потпуног
дефинисања потребне документације на основу које се врши обрачун и исплата
накнада трошкова за долазак на рад и за одлазак са рада за запослене.

Ефекти сарадње
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У поступку ревизије Основно јавно тужилаштво је донело: Правилник о
организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама А
број 41/21 од 17.2.2021. године и Правилник о условима и начину
коришћења службеног возила у Основном јавном тужилаштву у Нишу А
број 40/21 од 17.2.2021. године.

Основно јавно тужилаштво у
Нишу је у обавези да у року
од 90 дана достави одазивни
извештај о отклањању
утврђених неправилности и
доказе о поступању по датим
препорукама
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систем интерних
контрола

