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1.

УВОД

У Извештају о ревизији Завршног рачуна Националне службе за запошљавање,
Крагујевац за 2020. годину, број: 400-101/2021-05/9 од 30. августа 2021. године, Државна
ревизорска институција (у даљем тексту: Институција) је издала позитивно мишљење.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од Националне службе за запошљавање захтевала достављање одазивног
извештаја.
Национална служба за запошљавање је у остављеном року од 90 дана доставила
одазивни извештај, 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.

2.1

2.1.1.

НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
Попис имовине и обавеза
Опис неправилности

Национална служба за запошљавање није пописала туђу имовину коју користи, што
није у складу са одредбама члана 18 Уредбе о буџетском рачуноводству и члана 4
Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских
средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.
2.1.2.

Исказане мере исправљања

Одговорним лицима Националне службе за запошљавање препоручено је да
приликом спровођења пописа имовине и обавеза на посебним пописним листама
евидентирају имовину других правних субјеката, која се у тренутку пописа, налази на
коришћењу у Националној служби.
Национална служба за запошљавање је у Одазивном извештају навела дa ће
неправилност отклонити приликом спровођења пописа имовине и обавеза за 2021. годину
тако што ће на посебним пописним листама евидентирати имовину других правних
субјеката, која се у тренутку пописа, налази на коришћењу у Националној служби.
Период у којем се планира предузимање мере исправљања је до 30. марта 2022.
године.
Доказ: План активности на отклањању неправилности утврђених приликом
спровођења ревизије Завршног рачуна Националне службе за запошљавање за 2020. годину
број: 0012-400-2/2021-1 од 2. децембра 2021. године.
2.1.3.

Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена
имајући у виду приоритет 2 дате препоруке1, односно период у коме је објективно могуће
предузети мере исправљања. Национална служба за запошљавање ће приликом
спровођења пописа имовине и обавеза за 2021. годину извршити попис туђе имовине коју
користи и као доказ о поступању по датој препоруци доставити пописне листе. Отклањање
утврђене неправилности је у току.

3.

МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА

Прегледали смо одазивни извештај, који је поднела Национална служба за
запошљавање. 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.

1

Приоритет 2 - Грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће отклонити пре припремања наредног сета
финансијских извештаја.
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Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је поднела
Национална служба за запошљавање задовољавајуће.
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.
По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте
остварене након спровођења препорука и отклањања откривених неправилности.
У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и
активностима из одазивног извештаја.
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