РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Високе техничке школе струковних студија, Београд за 2019. годину
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Школа је у Извештају о извршењу буџета - Образац 5 погрешно евидентирала и исказала расходе и
издатке у износу најмање од 47.274 хиљаде динара (није евидентирала по изворима финансирања,
евидентирала је на погрешној економској класификацији).
Школа је у Билансу стања - Образац 1 погрешно (мање исказала) исказала вредност имовине и обавеза у
износу од 5.392 хиљаде динара и није успоставила равнотежу између вредности имовине и извора
имовине у износу од 2.992 хиљаде динара.
Школа није извршила враћање више примљених буџетских средстава за плате и доприносе у износу од
6.341 хиљаду динара, на рачун извршења буџета Републике Србије, већ је за иста преузела обавезе и
извршила плаћања материјалних трошкова, у износу већем у односу на планирана средства
Финансијским планом.
Школа је закључила 12 уговора о делу и извршила исплату у износу од 1.992 хиљаде динара за послове
који су увтрђени систематизацијом и у оквиру су делатности коју Школа обавља и закључила је четири
уговора о ауторском делу и извршила исплату у износу од 1.342 хиљаде динара за послове који по
природи ствари не представљају ауторско дело.
Школа је извршила набавку добара и услуга у износу најмање од 1.928 хиљада динара без примене
Закона о јавним набавкама.
Школа је више исплатила плате, доприносе и трошкове превоза у износу најмање од 1.502 хиљаде
динара, јер је применила коефицијенте који нису прописани и извршила исплату накнаде која није
уговорена.
Школа је исплатила запосленима средства у износу најмање од 370 хиљада динара без валидне
рачуноводствене документације (одлуке, решења, извештаја).
Школа није у потпуности успоставила систем финансијског управљања и контроле јер није донела
Стратегију управљања ризицима и Регистар ризика, као и друга акта која се односе на области
пословања у делу финансијског управљања и контроле.
СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

Школа је права, обавезе и одговорности из рада и по основу рада
запослених уредила Правилником о раду који је донет у 2016.
години а који није усклађен са закљученим Посебним
колективним уговором за високо образовање који је ступио на
снагу у децембру месецу 2019. године.
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Школа је у обавези да у року од 90 дана
достави одазивни извештај о отклањању
утврђених неправилности и доказе о
поступању по датим препорукама.

Јавне набавке
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