РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Основног јавног тужилаштва у Чачку, за
2020. годину

МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
мишљење са резервом
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Тужилаштво није у финансијским извештајима правилно исказало расходе на одговарајућим економским
класификацијама, у укупном износу од 428 хиљада динара.
Тужилаштво у Билансу стања на дан 31.12.2020. године није исказало депозит привремено одузетих ствари у поступцима у
износу од најмање 255 хиљада динара.
Тужилаштво у Билансу стања на дан 31.12.2020. године није исказало обавезе према добављачима у земљи у износу од
најмање 396 хиљада динара.
Тужилаштво није у потпуности успоставило систем финансијског управљања и контроле који обезбеђује разумно уверавање
да ће постављени циљеви бити остварени кроз пословање у складу са важећим прописима, реалност и интегритет
финансијских извештаја.

СКРЕТАЊЕ

ПАЖЊЕ

1. Неусаглашене су одредбе става 1. члана 17. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину са
чланом 8. истог закона и са ставом 2. члана 51. Закона о судским таксама, а у вези са месечним исплатама
на име побољшања материјалног положаја и услова рада запослених у судовима и јавним тужилаштвима,
а исплаћене су на основу члана 44. Посебног колективног уговора за државне органе у висини одређеној
решењем министра надлежног за послове правосуђа.
2. Тужилаштво је исплату накнаде трошкова за долазак на рад и одлазак са рада, за део запослених
правдало на основу достављених рачуна, док одређени број запослених није достављао рачуне у случају
коришћења јавног превоза (рачун за купљену месечну/дневну претплатну карту) и у случају коришћења
сопственог возила, рачуна за купљено гориво.
Тужилаштву је скренута пажња да сходно својим овлашћењима, покрене иницијативу за допуну
подзаконског акта ради јасног, потпуног и прецизног уређења потребне документације на основу које се
врши обрачун и исплата накнаде трошкова за долазак на рад и одлазак са рада.
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ЕФЕКТИ САРАДЊЕ
У поступку ревизије, ради отклањања уочених
неправилности, Основно јавно тужилаштво је предузело
следеће активности:

Обавезе

-објавило на својој интернет страници , Финансијски план и
Извештаје о реализацији буџета за 2020. годину;
- формирало Комисију за попис депозита одузетих предмета у
поступцима пред тужилаштвом, и на основу обављеног пописа
извршило евидентирање у помоћним књигама ванбилансну активу
и пасиву.

Основно јавно тужилаштво у Чачку
је у обавези да у року од 90 дана достави
одазивни извештај о отклањању утврђених
неправилности и доказе о поступању по датим
препорукама.

