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1. УВОД 

 

У Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Републичког 

јавног тужилаштва, Београд за 2021. годину број: 400-690/2022-03/20 од 22. новембра 2022. 

године, Државна ревизорска институција (у даљем тексту: Институција) је издала мишљење са 

резервом о финансијским извештајима и мишљење о правилности пословања. 

 

С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије, 

Институција је од Републичког јавног тужилаштва захтевала достављање одазивног извештаја.  

 

Републичко јавно тужилаштва 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 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 1
1
 

 

2.1.1.    Специјализоване услуге 

2.1.1.1. Исплата на име медицинских услуга извршена и евидентирана у оквиру 

погрешне економске класификације 

 

2.1.1.1.1.  Опис неправилности 

Републичко јавно тужилаштво је извршило расходе за остале опште услуге у износу од 27 

хиљада динара према Републичком фонду за здравствено осигурање на име услуге тестирања на 

присуство Sars-Cov2 за троје запослених, у оквиру економске класификације 423900 - Остале 

опште услуге, уместо у оквиру економске класификације 424300 - Медицинске услуге, што није 

у складу са чланом 9. став 3. и чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру 

и Контном плану за буџетски систем, чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству и 

чланом 29. Закона о буџетском систему.   

 

2.1.1.1.2. Исказане мере исправљања  

Одговорно лице се у одазивном извештају изјаснило да је Републичко јавно тужилаштво  

прихватило препоруку, и у 2022. години исплату на име услуге тестирања на присуство Sars-

Cov2 евидентирало на економској класификацији 424341 - лабораторијске услуге, у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, 

Уредбом о буџетском рачуноводству и Законом о буџетском систему.   

Докази: Аналитичке картице конта 424341 - лабораторијске услуге, конта 423911 - 

остале опште услуге; налози за плаћање Републичком фонду за здравствено осигурање са 

документацијом ( Захтев за плаћања са преузетом обавезом број 12869741 од 04.01.2022. 

године и Захтев за плаћања са преузетом обавезом број 12869742од 04.01.2022. године, Решење 

о распореду средстава број Р-98/8/2021 од 04.01.2022. године, Извештај број 2 о извршеним 

плаћањима на дан 05.01.2022. године; Захтев за плаћања са преузетом обавезом број 14043592 

од 09.05.2022. године и Захтев за плаћања са преузетом обавезом број 14043593 од 

09.05.2022.године, Решење о распореду средстава број Р-76/5/2022 од 09.05.2022. године и 

Решење о распореду средстава број Р-76/3/2022 од 09.05.2022. године, Извештај број 55 о 

извршеним плаћањима на дан 10.05.2022. године), налози за плаћање добављачу Аqualab са 

документацијом ( рачун број 122/1 од 31.01.2022. године, Захтев за плаћања са преузетом 

обавезом број 13357487 од 23.02.2022. године, Решење о распореду средстава број Р-29/2022 од 

22.02.2022. године, Извештај број 23 о извршеним плаћањима на дан 25.02.2022. године). 

 

2.1.1.1.3. Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. 

                                                 
1
 ПРИОРИТЕТ 1 -  грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће отклонити у року од 90 дана 
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2.1.2. Електронска опрема 

2.1.2.1. Набавка електронске опреме извршена је и евидентирана у оквиру погрешне 

економске класификације 

 

2.1.2.1.1. Опис неправилности 

Републичко јавно тужилаштво је набавку две сецкалице за папир у укупном  износу од 35 

хиљада динара, евидентирало на конту 426111 – Канцеларијски материјал уместо на конту 

512241 – Електронска опрема, што није у складу са чланом 9. став 3. и чл. 14. и 15. Правилника 

о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, чланом 9. став 2. 

Уредбе по буџетском рачуноводству и чланом 29. Закона о буџетском систему.  

 

2.1.2.1.2. Исказане мере исправљања 

Одговорно лице се у одазивном извештају изјаснило да је Републичко јавно тужилаштво  

прихватило препоруку, и у 2022. години исплату на име набавке две сецкалице за папир и 

евидентирало на економској класификацији 512241 – Електронска опрема, у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, 

Уредбом о буџетском рачуноводству и Законом о буџетском систему.   

Докази: Аналитичке картице конта 512241 - Електронска опрема, конта 426111 - 

Канцеларијски материјал, рачун - отпремница добављача "Aigo business System" doo број 

AIBGIF22/120005 од 01.12.2022. године, Захтев за плаћања са преузетом обавезом број 

16082416 од 12.01.2022. године, Решење о распореду средстава број Р-157/2022 од 06.12.2022. 

године,  Извештај број 151 о извршеним плаћањима на дан 13.12.2022. године. 

 

2.1.2.1.3. Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. 

 

2.1.3. Материјал 

2.3.1. Набавка канцеларијског материјала извршена и евидентирана у оквиру 

погрешне економске класификације 

 

2.1.3.1.1. Опис неправилности 
Републичко јавно тужилаштво набавку тонера у износу од најмање 344 хиљаде динара, 

евидентирало на конту 426911 – Потрошни материјал уместо на конту 426111 – Канцеларијски 

материјал, што није у складу са чланом 9. став 3. и чланом 14. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, чланом 9. став 2. Уредбе о 

буџетском рачуноводству и чланом 29. Закона о буџетском систему.  

 

2.1.3.1.2. Исказане мере исправљања 

Одговорно лице се у одазивном извештају изјаснило да је Републичко јавно тужилаштво  

прихватило препоруку, и у 2022. години набавку тонера од добављача Маlex City у износу 

36.924,00 динара е, Intec doo у износу 189.120, динара, Malex City  у износу 164.772,00 динара  и 

Perihard Inženjeringu у износу 143.964,00 динара, евидентирало на економској класификацији 

426111-Канцеларијски материјал. 

Докази: Аналитичке картице конта  426111- Канцеларијски материјал, картицу конта 

426000 - Материјал ( на којој се види да нису извршени расходи са економске класификације 
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426911 – Потрошни материјал); налози за плаћање добављачу Маlex City Copy Service из Новог 

Сада са документацијом (рачун-отпремница број 2071-002/2022 од 07.04.2022. године, Захтев 

за плаћања са преузетом обавезом број 13799244 од 11.04.2022. године, Решење о распореду 

средстава број Р-65/2022 од 11.04.2022. године, Извештај број 47 о извршеним плаћањима на 

дан 18.04.2022. године); налози за плаћање добављачу Intec doo из Новог Сада са 

документацијом (рачун број 22-300-000339А од 27.05.2022. године, Захтев за плаћања са 

преузетом обавезом број 14436555 од 15.06.2022. године, Решење о распореду средстава број 

Р-65/2022 од 15.06.2022. године, Извештај број 73 о извршеним плаћањима на дан 22.06.2022. 

године); налози за плаћање добављачу Маlex City Copy Service из Новог Сада са документацијом 

(рачун број 291-002 од 20.09.2022. године, Захтев за плаћања са преузетом обавезом број 

15274539 од 23.09.2022. године, Решење о распореду средстава број Р-130/2022 од 23.09.2022. 

године, Извештај број 119 о извршеним плаћањима на дан 30.09.2022. године) и налози за 

плаћање добављачу Perihard Inženjering doo  са документацијом (рачун број 22-300-001447 од 

01.11.2022.  године, Захтев за плаћања са преузетом обавезом број 15790504 од 16.11.2022. 

године, Решење о распореду средстава број Р-124/2022 од 17.11.2022. године, Извештај број 

144 о извршеним плаћањима на дан 23.11.2022. године). 

 

2.1.3.1.3. Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. 

 

 

2.1.4. Мешовити и неодређени приходи 

2.1.4.1. Остали приходи буџета Републике евидентирани су у оквиру погрешне 

економске класификације 

 

2.1.4.1.1. Опис неправилности 
Републичко јавно тужилаштво је приходе у износу од 44 хиљаде динара, остварене по 

спроведеном поступку отуђења моторног возила у складу са Уговором број: Р-204/2019 од 

22.11.2021. године са физичким лицем, евидентирало на конту 512111 - Аутомобили, уместо на 

конту 745128 - Остали приходи буџета Републике, што није у складу са чланом 9. став 3. и чл. 

14.и 17. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 

систем, чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 29. Закона о буџетском 

систему.   

 

2.1.4.1.2. Исказане мере исправљања 

Одговорно лице се у одазивном извештају изјаснило да је Републичко јавно тужилаштво  

прихватило препоруку,  и да у 2022. години није имало аутомобила за расход,односно основних 

средстава и опреме чије би отуђење морало само да спроведе. Такође, наводи да ће уколико 

буду имали основних средстава и опреме за отуђење, поступити по препоруци и доставити 

доказе. 

 Докази: Картица конта  500000 - Издаци за нефинансијску имовину по добављачима 

2.1.4.1.3. Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. 
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2.1.5. Извештај о извршењу буџета - Образац 5 

2.1.5.1. Мање исказани издаци за набавку административне опреме  

 

2.1.5.1.1. Опис неправилности 
Републичко јавно тужилаштво је у Извештају о извршењу буџета - Образац 5 у периоду 

01.01.2021. до 31.12.2021. године, за Програмску активност 0003 - Спровођење тужилачких 

активности Републичког јавног тужилаштва у колони 5. и 6. исказало издатке за набавку 

административне опреме у износу од 1.732 хиљаде динара, односно за 44 хиљаде динара мање 

од извршених издатака (износ од 1.776 хиљада динара), што није у складу са чланом 10. став 1. 

Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника 

буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и 

буџетских фондова.   

 

2.1.5.1.2. Исказане мере исправљања 

Одговорно лице се у одазивном извештају изјаснило да је Републичко јавно тужилаштво  

прихватило препоруку, и да је у Извештају о извршењу буџета -Образац 5 за период 01.01.2022. 

до 31.12.2022. године, правилно исказало издатке за набавку административене опреме .  

Докази: Извештај о извршењу буџета-Образац 5 у  периоду 01.01.2022. до 31.12.2022 за 

Програмсу активност 0003 - Спровођење тужилачких активности Републичког јавног 

тужилаштва; , Извештај о извршењу буџета-Образац 5 у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. 

године за Програмсу активност 0004 - Административна подршка раду Републичког јавног 

тужилаштва и Бруто промет књижења на дан 31.12.2022. године. 

 

2.1.5.1.3. Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. 

 

2.1.6. Нематеријална имовина 

2.1.6.1. Набавка нематеријалне имовина извршена је и евидентирана у оквиру 

погрешне економске класификације 

 

2.1.6.1.1. Опис неправилности 
Републичко јавно тужилаштво је издатке за набавку програма ABBYY FineReader 15 

Corporite у износу од 33 хиљаде динара, евидентирало у оквиру економске класификације 

512200 – Административна опрема, уместо у оквиру економске класификације 515100 – 

Нематеријална имовина, што није у складу са чланом 9. став 3. и чланом 15. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, чланом 9. став 2. 

Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 29. Закона о буџетском систему.  

 

2.1.6.1.2. Исказане мере исправљања 

 

Одговорно лице се у одазивном извештају изјаснило да је Републичко јавно тужилаштво  

прихватило препоруку, и у 2022. години није имало потребу за куповином програма, тако да у 

2022. години није извршило издатке за набавку истог. Такође, Одговорно лице наводи да ће 

уколико буду исказане потребе, отворити економску класификацију 515100 и исплату извршити 

са одговарајуће економске класификације. 

 Докази: Картица конта  500000 - Издаци за нефинансијску имовину по добављачима 
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2.1.6.1.3. Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. 

 

ПРИОРИТЕТ 2
2
  

 

2.1.8.  Биланс стања - Образц 1 

2.1.8.1. Нису у потпуности унети подаци са одговарајућих конта активе и пасиве из 

претходне године (почетно стање) 

 

2.1.8.1.1. Опис неправилности 
 Републичко јавно тужилаштво није у Образцу 1 - Биланс стања на дан 31.12.2021. године, 

у колони 4. у потпуности унело податак са одговарајућих конта активе и пасиве из претходне 

године (почетно стање), што није у складу са чланом 6. став 1. и 2. Правилника о начину 

припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, 

корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова.  

 

2.1.8.1.2. Исказане мере исправљања 

Републичко јавно тужилаштво je дoстaвилo оверен Одазивни извештај у форми акционог 

плана у коме је навео да ће у Завршном рачуну за 2022. годину посупити по препоруци  и као 

доказ доставити Образац 1-Биланс Стања и Образац 5 - Извештај о извршењу буџета. За 

предузимање мера исправљања одговоран је Руководилац службе за материјално, финансијске, 

рачуноводствене послове и послове јавних набавки. По изјашњењу одговорног лица, доказ о 

отклањању неправилности Републичко јавно тужилаштво ће доставити до 31. марта 2023. 

године. 

Докази: Извештај о отклањању грешака, неправилности и погрешних исказивања 

откривених у ревизији број Р-89/2022 од 11. јануара 2023. године. 

 

Након истека рокова по датом приоритету и достављања доказа оценићемо да ли је 

неправилност отклоњена. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања.  

 

2.1.9.  Биланс стања - Образц 1 

2.1.9.1. Више исказан нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, а 

мање Вишак прихода и примања - суфицит 

 

2.1.9.1.1. Опис неправилности 
Републичко јавно тужилаштво, у Билансу стања на дан 31.12.2021. године више је исказало 

нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (конто 321311) у износу од 6 

хиљада динара, а мање Вишак прихода и примања - суфицит (конто 321121), што није у складу 

са чланом 13. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за 

буџетски систем, чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству.  

 

 

                                                 
2
 ПРИОРИТЕТ 2– грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће отклонити пре припремања 

наредног сета финансијских извештаја 



Послеревизиони извештај о мерама исправљања Републичког јавног тужилаштва, Београд,  

по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2021. годину 

 

9 

 

2.1.9.1.2. Исказане мере исправљања 

 Републичко јавно тужилаштво je дoстaвилo оверен Одазивни извештај у форми акционог 

плана у коме је навео да ће Вишак прихода и примања-суфицит евидентирати у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и 

Уредбом о буџетском рачуноводству и доставити Завршни рачун-Образац 1 и Образац 5. За 

предузимање мера исправљања одговоран је Руководилац службе за материјално, финансијске, 

рачуноводствене послове и послове јавних набавки. По изјашњењу одговорног лица, доказ о 

отклањању неправилности Републичко јавно тужилаштво ће доставити до 31. марта 2023. 

године. 

Докази: Извештај о отклањању грешака, неправилности и погрешних исказивања 

откривених у ревизији број Р-89/2022 од 11. јануара 2023. године. 

 

Након истека рокова по датом приоритету и достављања доказа оценићемо да ли је 

неправилност отклоњена. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања.  

 

 

 2.2. Неправилности у ревизији правилности пословања 

 

 

 ПРИОРИТЕТ 3
3
 

 

2.2.1.       Финансијско управљање и контрола 

2.2.1.1.    Није у потпуности успостављен систем финансијског управљања и контроле 

 

2.2.1.1.1. Опис неправилности 
Републичко јавно тужилаштво није у потпуности успоставило систем финансијског 

управљања и контроле, односно није: донелo Акциони план за успостављање финансијског 

управљања и контроле, у потпуности сачинилo мапе пословних процеса и процедура, донелo 

Стратегију управљања ризицима и успоставилo Регистар стратешких ризика, 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.  

 

2.2.1.1.2. Мера исправљања наведена у одазивном извештају 

 Републичко јавно тужилаштво je дoстaвилo оверен Одазивни извештај у форми акционог 

плана у коме је навело да ће предузети активности на даљем успостављању финансијског 

управљања и контроле,односно донеће Акциони план,сачинити мапе пословних процеса, донети 

Стратегију управљања ризицима и успоставити регистар стратешких ризика. За предузимање 

мера исправљања одговоран је Републички јавни тужилац. По изјашњењу одговорног лица, 

доказ о отклањању неправилности Републичко јавно тужилаштво ће доставити до 31. марта 

2025. године. 

                                                 
3
 ПРИОРИТЕТ 3 - грешке, неправилности и погрешна исказивања која је могуће отклонити у року од датума 

припреме наредног сета финансијских извештаја до три године. 
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Докази: Извештај о отклањању грешака, неправилности и погрешних исказивања 

откривених у ревизији број Р-89/2022 од 11. јануара 2023. године. 

 

Након истека рокова по датом приоритету и достављања доказа оценићемо да ли је 

неправилност отклоњена. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања.  

 

 

  2.2.2. Интерна ревизија 

  2.2.2.1. Није успостављена интерна ревизија 

 2.2.2.1.1. Опис неправилности 

 Републичко јавно тужилаштво није успоставило интерну ревизију на један од начина 

прописаних чланом 3. став 1. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и 

стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у 

јавном сектору. 

 2.2.2.1.2. Мера исправљања наведена у одазивном извештају 
Републичко јавно тужилаштво je дoстaвилo оверен Одазивни извештај у форми 

акционог плана у коме је навео да ће успоставити интерну ревизију на један од начина 

прописаних чланом 3. став 1. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и 

стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у 

јавном сектору. За предузимање мера исправљања одговоран је Републички јавни тужилац. По 

изјашњењу одговорног лица, доказ о отклањању неправилности Републичко јавно 

тужилаштво ће доставити до 31. марта 2025. године. 

Докази: Извештај о отклањању грешака, неправилности и погрешних исказивања 

откривених у ревизији број Р-89/2022 од 11. јануара 2023. године. 

 

Након истека рокова по датом приоритету и достављања доказа оценићемо да ли је 

неправилност отклоњена. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања.  

 

 

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 (доказа за отклањање неправилности првог приоритета и акта субјекта ревизије 

којим су планиране активности на отклањању откривених неправилности). Сматрамо да смо 

добили довољне и одговарајуће доказе да можемо изрећи мишљење да ли су мере исправљања 

задовољавајуће. 
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Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају које је поднела 

Народна скупштина Републике Србије, 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. 

 

 

 

 

Обрадила: Генерални државни ревизор 
_______________________________ 

 
 ___________________________ 
 Др Душко Пејовић 
 Државна ревизорска институција 

 Макензијева 41 

 11000 Београд, Србија 

 27. јануар 2023. године 

 
 

  

 

 

Достављено: 

- Субјекту ревизије и 

- Архиви 


