РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Прекршајног суда у Београду, Београд за 2019. годину
МИШЉЕЊЕ
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Рачуноводствени систем Суда није уређен на начин да евидентиране трансакције (приходе, примања, расходе и издатке) приказује по изворима
финансирања и на прописаним економским класификацијама, односно извори финансирања нису повезани са конкретним приходима, примањима,
расходима и издацима.
Финансијски план Суда није садржао све категорије расхода, односно у финансијски план нису унета сва опредељена средства од Високог савета
судства и Министарства правде, као ни промене апропријација у износу од 791.600 хиљада динара.
Као приход из буџета на конту 791000 евидентиран је износ од 113.923 хиљада динара иако се износ од 100.828 хиљада динара односи на
републичке таксе и исти је требао бити евидентиран на конту 742271- Републичке судске таксе, а износ од 13.095 хиљада динара се односи на
неутрошена средства из ранијих година и исти је требало евидентирати на конту 321311 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Суд није исказао тачне податке о извршеним расходима у финансијским извештајима за 2019. годину зато што у истима није исказан промет
извршен преко депозитног рачуна на име исплате поклона – новчане честитке за децу запослених у износу од 464 хиљаде динара. Расходе у
наведеном износу Суд је исказао у финансијским извештајима за 2018. годину, иако је исплата по овом основу извршена у 2019. години.
Суд расходе у износу од најмање 4.284 хиљаде динара није евидентирао у складу са прописаним економским класификацијама
Суд није успоставио равнотежу између новчаних средстава, племенитих метала и хартија од вредности и извора новчаних средстава у износу од 248
хиљада динара.
СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

На основу писане Сагласности Министарства правде, Прекршајни
суд је у 2019. години запослио од 15 до 55 лица на одређено
време:
- без сагласности комисије Владе за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава и по том основу исплатио плате,
- више него што је одређено Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у
Београду и
- што није складу са Одлуком о максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних органа, јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе.

Број препорука
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У току ревизије Прекршајни су је отклонио следеће неправилности:

* Успоставио је систем за евидентирање пословних трансакција по изворима
финансирања и економским класификацијама.

* Сачинио Финансијски план за 2020. годину који садржи процену обима
прихода и расхода, по изворима финансирања.

* Приходе евидентирао у складу са Правилником о стандардном

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Уредбом о
буџетском рачуноводству.

* У помоћним књигама евидентирао једно возило и покренуо поступак у вези

Неоговарајући
конто

са евидентирањем преосталих 5 службених возила.

Прекршајни суд је
у обавези да достави
одазивни извештај о
отклањању
утврђених налаза и
доказе о даљем
поступању по датим

Мање исказано у
финансијским
извештајима

Билансна
равнотежа

Попис имовине и
обавеза

Интерна
финансијска
контрола

