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1.

УВОД

Државна ревизорска институција издала је Извештај о ревизији сврсисходности
пословања Заштита непокретних културних добара, број: 400-263/2021-03/17 од 31.
децембра 2021. годинe, у којем је навела закључке и налазе.
С обзиром да, све откривене несврсисходности нису биле отклоњене у току
ревизије, Институција је од субјекта ревизије, Републичког завода за заштиту споменика
културе, Београд (у даљем тексту: Републички завод), захтевала достављање одазивног
извештаја.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај,
који је потписало и печатом оверило одговорно лице.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених
несврсисходности. У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај,
оценили његову веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
• приказујемо несврсисходности 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.

НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА

2.1. Републички завод није у целости успоставио Информациони
систем, који би корисницима пружио потпуне и поуздане податке о
непокретним културним добрима
2.1.1. Опис несврсисходности
Републички завод, поред Централног регистра, дужан је да води и Информациони
систем непокретних културних добара. Такође, дужан је да брине о уносу података у
Информациони систем, као и да врши контролу тог уноса. Потпуност и поузданост
података је важна, јер Информациони систем има бројне кориснике, при том се користи
и за промоцију непокретног културног наслеђа. Податке у Информациони систем уносе
заводи за заштиту споменика културе. Републички завод је успоставио Информациони
систем, али степен уноса података није на задовољавајућем нивоу, јер за бројна
непокретна културна добра нису унети или нису ажурирани подаци, које је министар
културе утврдио као обавезне. Када су у питању подаци, који нису прописани као
обавезни, али су предвиђени да се уносе у Информациони систем, јер су потребни за
праћење, анализу и доношење одлука, степен уноса је још нижи. На степен уноса
података утицало је непостојање јасних процедура за унос података у Информациони
систем и њихову контролу.
2.1.2. Исказане мере исправљања (препоруке 1 и 2)
Одговорним лицима Републичког завода препоручено је да донесу интерне процедуре,
којима би уредили процес уноса података у Информациони систем непокретних
културних добара, као и њихову контролу квалитета и верификацију. Такође,
одговорним лицима Републичког завода препоручено је да израде писана упутства за
унос података у Информациони систем непокретних културних добара, као и за њихову
контролу квалитета и верификацију, и проследе их територијалним заводима.
Републички завод је планирао да, до 30. новембра 2022. године, донесе интерне
процедуре, којима ће уредити процес уноса података у Информациони систем
непокретних културних добара, као и њихову контролу квалитета и верификацију. У 13
завода за заштиту споменика културе, Републички завод је организовао радионице и
едукацију запослених о коришћењу Информационог система и том приликом
преиспитиван је досадашњи начин рада у систему. Такође, Републички завод је спровео
анализу унетих података у Информациони систем непокретних културних добара и
отклонио уочене грешке (достављен је пример исправљене грешке за непокретно
културно добро Дом Јована Цвијића). Поред тога, Републички завод је израдио Нацрт
Плана и програма дигитализације непокретних културних добара за 2022. годину за
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица. Према наводима
Републичког завода, у току је израда нацрта за још шест завода за заштиту споменика
културе (Завод за заштиту споменика културе Ваљево, Завод за заштиту споменика
културе Зрењанин, Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, Завод за заштиту
споменика културе Ниш, Завод за заштиту споменика културе у Панчеву, Завод за
заштиту споменика културе Сремска Митровица). Републички завод је планирао да, до
30. новембра 2022. године, изради писана упутства за унос података у Информациони
систем непокретних културних добара, као и њихову контролу квалитета и
верификацију.
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2.1.3. 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 исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.

3.

МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА

Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије Републички
завод за заштиту споменика културе. 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, који је
поднео Републички завод за заштиту споменика културе, задовољавајуће.
Напомена:
У складу са одредбама члана 37. Закона о Државној ревизорској институцији,
потребно је да, до истека рока за спровођење препорука, обавештавате Државну
ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима на отклањању откривених
несврсисходности и доставите одговарајуће доказе.
По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте
остварене након спровођења препорука и отклањања откривених несврсисходности. У
ове ефекте укључиће се и ефекти које сте исказали предузетим мерама и активностима
из одазивног извештаја.

Члан Савета

____________________________
Невенка Бојанић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
14. април 2022. године
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