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1. УВОД
У Извештају о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања
Министарства државне управе и локалне самоуправе за 2017. годину број: 400-589/2018-03/21
од 05. септембра 2018. године, Државна ревизорска институција (у даљем тексту Институција)
је издала позитивно мишљење о деловима финансијских извештаја и позитивно мишљење о
правилности пословања Министарства државне управе и локалне самоуправе за 2017. годину.
С обзиром да откривена неправилност није била отклоњена у току ревизије, Институција
је од Министарства државне управе и локалне самоуправе захтевала достављање одазивног
извештаја.
Министарство државне управе и локалне самоуправе је 3. октобра 2018. године
доставило одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице Бранко
Ружић, министар.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђене 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.

2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
2.1. Неправилности у ревизији финансијских извештаја
ПРИОРИТЕТ 1
У поступку ревизије нису утврђени налази првог приоритета.
ПРИОРИТЕТ 2
2.1.1. Текући расходи
2.1.1.1. Расходи нису извршени и исказани у складу са прописаним економским
класификацијама
2.1.1.1.1. Опис неправилности
Министарство је расходе на име новчане накнаде за неискоришћени годишњи одмор у
случају престанка радног односа, у износу од 95 хиљада динара евидентирало на конту 411100 Плате, додаци и накнаде запослених, уместо на конту 485100 - Накнаде штете за повреде или
штету нанету од стране државних органа, што није у складу са 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
Министарство је у 2017. години, државном службенику, коме је престао радни однос
исплатио накнаду за неискоришћени годишњи одмор у случају престанка радног односа и
евидентирао на конту 485100 - Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа.
Након ове исплате, новчану накнаду за неискоришћени годишњи одмор у износу од
95 хиљада динара Министарство је исплатило и евидентирало на конту 411100 - Плате,
додаци и накнаде запослених руководећи се мишљењем Министарства финансија број:
413-00-274/2/2014-04 од 17. октобра 2016. године, мишљењем Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања број: 011-00-721/2016-02 од 7. октобра 2016. године,
искуством других органа и усменом препоруком Управе за трезор.
Министарство такође наводи и да је налазом и препоруком отклоњена дилема, тако да ће
у будућим, конкретним случајевима поступати у складу са препоруком и расходе на име
новчане накнаде за неискоришћени годишњи одмор у случају престанка радног односа вршити
на конту 485100- Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.
У периду од јануара до 27. септембра 2018. године Министарство није имало расходе на
име новчане накнаде за неискоришћени годишњи одмор у случају престанка радног односа.
Министарство је, као доказ доставило Споразум о престанку радног односа на
неодређено време број 118-00-11/2016-02 од 7. новембра 2016. године; Решење број 131-049/2016-02 од 24. новембра 2016. године којим је одобрена исплата накнаде штете за
неискоришћени годишњи одмор; Решење о одобравању коришћења средстава број 401-0000002/7/2017-03 од 13.01.2017. године; Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави
ППП ПД од 16.01.2017. године; Аналитичке картице конта 411 - Плате, додаци и накнаде
запослених (за период од 1. јануара до 5. новембра 2018. године); Преглед расходних

апропријација Министарства финансијса - Управа за трезор за економску класификацију 485000
- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.
2.1.1.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
ПРИОРИТЕТ 3
У поступку ревизије нису утврђени налази трећег приоритета.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили смо да је
одазивни извештај, који је потписом и печатом оверио (потврдио) Бранко Ружић, министар
државне управе и локалне самоуправе 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 поднело
Министарство државне управе и локалне самоуправе задовољавајуће.
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