РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја
Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, Сремска Митровица за 2020. годину
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
Позитивно мишљење
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Мање је исказан расход у износу од најмање 182 хиљаде динара на групи 423000 – Услуге по уговору за уплаћена средства по
основу исплаћених трошкова поступака у ранијим годинама.
Мање су за 495 хиљада динара евидентирана и исказана потраживања по основу продаје и друга потраживања и за исти износ мање
су евидентирана и исказана остала пасивна временска разграничења за накнаде боловања преко 30 дана за октобар, новембар и
децембар 2020. године.
Мање су за 495 хиљада динара евидентиране и исказане обавезе по основу социјалне помоћи запосленима и мање су за исти износ
евидентирани и исказани обрачунати неплаћени расходи и издаци, за накнаде боловања преко 30 дана за октобар, новембар и
децембар 2020. године.

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 тачка 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
У поступку ревизије Више јавно тужилаштво је предузело мере исправљања, и
то:
- донело је Стратегију управљања ризицима, листу пословних процеса и
регистар ризика,
- донело је „Измену плана извршења буџета Вишег јавног тужилаштва у
Сремској Митровици за 2021. годину,
- извршило је измену процедуре број 9 у оквиру финансијског управљања и
контроле и одредило лица задужена за обележавање основних средстава
инвентарским бројем,
- објавило је финансијски план и „план извршења буџета“ са изменама за 2021.
годину, као и финансијски извештај за 2020. годину, на сајту овог тужилаштва
www.sm.vi.jt.rs,
- од фебруара 2021. године уплате странака за трошкове поступака и трошкове
вештачења који су настали у ранијим годинама не сторнира са конта 423500 Стручне услуге већ се средства преносе у буџет Републике Србије.
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Више јавно тужилаштво у Сремској
Митровици је у обавези да у року од 90 дана
достави одазивни извештај о отклањању
утврђених неправилности и доказе о
поступању по датим препорукама

