РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Републичког
геодетског завода, Београд за 2019. годину

МИШЉЕЊЕ
Мишљење са резервом
о финансијским извештајима

Мишљење са резервом
о правилности пословања

1. Завод је неправилно утврђивао, обрачунавао и исплаћивао зараде по више основа, и то:
- преузео је обавезу и извршио исплату додатка за приправност у бруто износу од 48.251 хиљаду динара, за државне службенике и
намештенике када исти нису радили, односно када су примали накнаду за коришћење годишњег одмора или накнаду услед
привремене спречености за рад услед болести, као и за сате када су обављали прековремени рад;
- у периоду од јуна до децембра 2019. године, признавао је право на додатак за приправност, вршио обрачун и исплату и запосленима
који нису утврђени Планом приправности за 2019. годину;
- преузео је обавезу и извршио исплату додатка за рад дужи од пуног радног времена, за државне службенике и намештенике када
исти нису радили, односно када су примали накнаду за коришћење годишњег одмора или накнаду услед привремене спречености за
рад услед болести;
- ангажовао лица са којима су закључени уговори о обављању привремених и повремених послова који су трајали дуже од 120 радних
Н дана у календарској години и по ком основу им је исплаћено 6.475 хиљада динара.
А 2. Завод је преузео обавезе и извршио плаћања у износу од 49.698 хиљада динара без спроведених поступака јавних набавки, а да за
Л извршене набавке није постојао основ за изузеће прописан Законом о јавним набавкама. Такође, Завод је у конкурсним
А документацијама у додатним условима захтевао техничке, кадровске и финансијске услове који нису у логичкој вези са предметом
З јавне набавке.
И
3. У поступцима уписа у катастар непокретности (првостепени и другостепени поступак):
– службе за катастар непокретности Завода нису донеле првостепена решења у укупно 257.747 предмета;
– Завод није донео другостепена решења у укупно 11.309 предмета;
– због нефункционисања апликативних контрола улазних података није било могуће утврдити укупан износ ненаплаћених такси које
представљају приход буџета Републике Србије, као ни да ли је Завод предузимао све активности за њихову наплату.
4. У финансијским извештајима Завода, део расхода и издатака је више исказан за 213.879 хиљада динара, део расхода и издатака
мање исказан за 218.719 хиљада динара, док је део прихода и примања мање исказан за 4.840 хиљада динара у односу на налазе
ревизије, чији се ефекти нису одразили на резултат пословања
5. Завод није исказао обавезе према добављачима за износ од најмање 45.679 хиљада динара, као и обрачунате неплаћене расходе и
издатке за исти износ.

Број датих препорука

Скретање пажње
Не изражавајући резерву на дато мишљење скрећемо
пажњу на следеће чињенице:
1) Oдредба члана 155 став 2 Закона о извршењу и
обезбеђењу у делу којим је прописано да се сматра
да је забележба уписана истеком 72 часа од пријема
захтева за упис, у супротности je са чланом 31 став 4
Закона о поступку уписа у катастар непокретности и
водова, којим је прописано да редослед одлучивања
не може бити нарушен посебним законом.
2) До дана завршетка ревизије није донет
подзаконски акт од стране министра надлежног за
послове грађевинарства прописан чланом 36 став 3
Закона о поступку уписа у катастар непокретности и
водова, иако је чланом 62 Закона прописано да ће се
подзаконска акта донети у року од три месеца од
дана ступања на снагу овог закона (Закон је ступио
на снагу 8. јуна 2018. године) „Службени гласник
РС“, бр. 106/15, 106/16 - аутентично тумачење,
113/17 - аутентично тумачење и 54/19).
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Завод је у обавези да у року од 90 дана достави одазивни извештај
о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по
датим препорукама.
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