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1. УВОД
У Извештају о ревизији финансијских извештаја Високог савета судства, Београд за 2020.
годину број 400-189/2021-03/12 од 20. јула 2021. године, Државна ревизорска институција (у
даљем тексту: Институција) је изразила позитивно мишљење о финансијским извештајима.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од Високог савета судства захтевала достављање одазивног извештаја.
Високи савет судства (у даљем тексту: Савет) је у остављеном року од 90 дана доставио
одазивни извештај Број: 401-00-1/2021-01 од 14. октобра 2021. године, 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.

Неправилности у ревизији финансијских извештаја – Приоритет 2

2.1.1. Припрема и доношење финансијског плана
2.1.1.1. Опис неправилности
Савет није у Предлогу финансијског плана за 2020. годину формулисао родно одговорне
циљеве и показатеље који адекватно мере допринос циља унапређењу родне равноправности,
што није у складу са Планом увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и
доношења буџета Републике Србије за 2020. годину.
2.1.1.2. Исказане мере исправљања
Савет је приликом израде Предлога финансијског плана за период 2022-2024. година
укључио родно одговорне циљеве, уважавајући принципе родне равноправности, тако што је
код Програмске активности 0001 – Рад савета Високог савета судства дефинисао Циљ 2:
Равноправна заступљеност жена и мушкараца на функцији председника суда. Назив индикатора
је: „40% мање заступљеног пола на функцији председника суда“, који показује родно-одговорну
заступљеност оба пола на функцији председника суда, а извор верификације Информациони
систем - База личних листова судија. Базна година је 2021. година, базна вредност индикатора је
42%, а циљана вредност у наредне три године је 40%.
Доказ: Извод из Предлога финансијског плана Високог савета судства за период 2022 2024. 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
исправљање.
2.2.
2.2.1.

Неправилности у ревизији финансијских извештаја – Приоритет 3
Финансијско управљање и контрола

2.2.1.1. Опис неправилности
Савет није успоставио систем финансијског управљања и контроле јер није: основао радну
групу која ће се бавити питањима успостављања и развоја система финансијског управљања и
контроле; донео Стратегију управљања ризицима и успоставио Регистре ризика; утврдио и
описао пословне процесе у организацији и успоставио контролне активности; правилно
раздвојио овлашћења и дужности лица одговорних за управљање буџетским средствима;
успоставио целовит систем информисања, комуникације и праћења система, што није у складу
са чланом 81. Закона о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и
стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског
управљања и контроле у јавном сектору.
2.2.1.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају Савет се изјаснио да ће у остављеном року до три године,
отклонити наведену неправилност. Одговорно лице за предузимање мере исправљења је
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Председник Високог савета судства, а период у коме се планира предузимање мера
исправљења је 2022. година.
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
исправљање. Отклањање утврђене неправилности је у току.
2.2.2. Интерна ревизија
2.2.2.1. Опис неправилности
Савет није успоставио интерну ревизију на један од прописаних начина, што није у складу
са чланом 82. став 1. и 2. Закона о буџетском систему и чланом 3. став 2. Правилника о
заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за
поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.
2.2.2.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају Савет се изјаснио да је у оквиру Предлога финансијског плана за
2022. годину планирао средства за повећање броја запослених како би извршио попуњавање
радног места - Интерни ревизор. Савет се изјаснио да ће у складу са обезбеђеним средствима
Законом о буџету за 2022. годину извршити попуњавање радног места - интерни ревизор. Такђе,
је доставио Преглед броја извршилаца у којем је приказано планирано повећање броја
запослених по звањима у 2022. години.
Доказ: Извод из Предлога финансијског плана Високог савета судства за период 20222024. године и Прилог 1-1а Преглед броја извршилаца
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
исправљање. 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 које је поднео Високи
савет судства, Београд задовољавајуће.
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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.

Обрадила:
_______________________________
Мира Отовић,
државни ревизор
Контролисао:
_______________________________
Данимир Вулиновић,
врховни државни ревизор

Генерални државни ревизор
___________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
26. октобар 2021. године

Достављено:
- Субјекту ревизије и
- Архиви

5

