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1. УВОД
У Извештају о ревизији делова финансијских извештаја Градске управе Града Београда
– Секретаријата за образовање и дечју заштиту за 2019. годину, број: 400-2648/2019-04/27
од 1.10.2020. године Државна ревизорска институција (у даљем тексту Институција) је
издала мишљење са резервом о деловима финансијских извештаја.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.
Градска управа Града Београда – Секретаријат за образовање и дечју заштиту је у
остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај, који је потписало и печатом
оверило одговорно лице.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених 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.
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2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
2.1. Резиме налаза у ревизији делова финансијских извештаја
ПРИОРИТЕТ 11
2.1.1. Нефинансијска имовина у припреми исказана без веродостојне исправе
2.1.1.1. Опис неправилности
У Билансу стању Предшколске установе ,,11. април“ Нови Београд на дан 31.12.2019.
године исказана је нефинансијска имовина у припреми у износу од 44.074 хиљаде динара
без веродостојне (валидне) рачуноводствене исправе о исказаном салду наведеног облика
имовине.
2.1.1.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају констатовано је да ће Предшколска установа „11.април“ Нови
Београд поступити у складу са инструкцијама ДРИ и искњижити имовину у припреми,
одмах након прекњижавања и преостала два објекта (Зека и Лептирић) у ванбилансну
евиденцију. У Одазивном извештају такође је наведено да би одговарајућа конта у овом
тренутку била 351151, а с обзиром да још увек нису доступни подаци о појединачним
вредностима свих објеката, не може се приступити искњижавању нити целу вредност
конта, нити појединачну вредност са конта имовина у припреми.
2.1.1.3. Оцена мера исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.
2.1.2. Прецењена (више) исказана вредност зграда и грађевинских објеката у
Билансу стања на дан 31.12.2019. године
2.1.2.1. Опис неправилности
У Билансу стања Секретаријата за образовање и дечју заштиту на дан 31.12.2019. године,
на конту 011100 више је исказана вредност зграда и грађевинских објеката у нето износу
од 288.507 хиљада динара, односно наведена билансна позиција је прецењена по основу:
(а) евидентирана два објекта вртића у пословним књигама Предшколске установе
„Чукарица” садашње вредности 213.290 хиљада динара и евидентирана три објекта вртића
у пословним књигама Предшколске установе „Чика Јова Змај” Вождовац садашње
вредности 68.001 хиљаду динара, који су књижени и у пословним књигама Секретаријата
за образовање и дечју заштиту; (б) евидентирана четири стана солидарности у пословним
књигама Предшколске установе „11. април“ Нови Београд садашње вредности 7.216
хиљада динара, који су истовремено књижени, односно евидентирани у помоћној књизи
Секретаријата за имовинске и правне послове.

1

ПРИОРИТЕТ 1 – грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће отклонити у року од 90
дана.
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2.1.2.2. Исказане мере исправљања
Предшколске установе „Чукарица” и „Чика Јова Змај” Вождовац су предузеле мере у
поступку ревизије и из својих пословних књига искњижиле објекте који се воде
истовремено и у пословним књигама надлежног Секретаријата за образовање и дечју
заштиту.
У циљу отклањања наведене неправилности, Предшколска управа „11. април“ Нови
Београд је поступио у складу са препорукама ДРИ и сагласно томе искњижила станове из
књиговодствене евиденције и укњижила у ванбилансу евиденцију. Два стана су продата и
иста су искњижена из ванбилансне евиденције (Доказ: Извод из ванбилансне евиденције).
2.1.2.3. Оцена мера исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.
ПРИОРИТЕТ 22
2.1.3. Неправилна економска класификација
2.1.3.1. Опис неправилности
Економска класификација – део расхода и издатака више је исказан за 13.335 хиљада
динара и мање је исказан за исти износ, чији се ефекти због међусобног потирања нису
одразили на коначан резултат пословања Секретаријата за образовање и дечју заштиту за
2019. годину.
2.1.3.2. Исказане мере исправљања
У циљу отклањања неправилности предузете су следеће мере исправљања:
(1) Предшколска установа „11.април“ Нови Београд је средства за реализацију расхода
узрокованих текућим поправкама и одржавањем зграда и објеката обезбедила Закључком
градоначелника града Београда бр. 6-6639/19-Г од 24.09.2019.године. С обзиром да су
наведени расходи извршени у 2019.години са економске класификације 425100 - Текуће
поправке и одржавање зграда и објеката, није могуће извршити прекњижавање истих у
2020.години. За износ радова увећана је вредност на конту 011131 Објекти за потребе
образовања и конто 311111 Зграде и грађевински објекти у 2020.години у износу
изведених радова. Наведено увећање се односи на објекат „Пчелица“ (доказ: документ бр:
190010000652);
(2) У Одазивном извештају наведено је да ће се Предшколска установа ,,Чукарица“ ради
смањења ризика неправилног евидентирања у наредним финансијским извештајима у
процесу израде конкурсне документације за текуће ппоправке и одржавање објеката ПУ
Чукарица придржавати Упутсва које је сачинио Секретаријат за образовање и дечју
заштиту VII-02 број 031-1468/19 од 25.12.2019. године како би се при обезбеђивању
финансијских средстава за радове исправно класификовале врсте радова и према томе
евидентирали расходи у складу са Правилником о стандардном класифиакационом оквиру
и контном плану за буџетски систем;
(3) У Одазивном извештају констатовано је да је Предшколска установа ,,Врачар“
сагласна са констатацијом о уоченим неправилностима и убудуће ће водити рачуна о
динамици набавке и придржавати препоручених законских прописа.

2

ПРИОРИТЕТ 2 – грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће отклонити пре припремања
наредног сета финансијских извештаја.
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(4) У Одазивном извештају констатовано је да ће се Предшколска установа ,,Савски
венац“придржавати препорука ДРИ.
2.1.3.3. Оцена мера исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће, имајући у виду и приоритет
дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања.
2.1.4. Неисправно исказане обавезе по основу расхода за запослене
2.1.4.1 Опис неправилности
У Билансу стања Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ Младеновац, обавезе по
основу социјалних доприноса на терет послодавца у износу од 1.130 хиљада динара,
исказане су на групи конта 232000 – Обавезе по основу накнада запосленима, уместо на
групи конта 234000 – Обавезе по основу доприноса на терет послодавца.
2.1.4.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају констатовано је да је Предшколска установа „Јелица Обрадовић“
Младеновац исправила грешку почетком 2020. године (доказ: Картица обавеза на групи
конта 234000).
2.1.4.3. Оцена мера исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће, имајући у виду и приоритет
дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања.
У Извештају о ревизији делова финансијских извештаја Градске управе Града Београда –
Секретаријата за образовање и дечју заштиту за 2019. годину налаз се није односио на
погрешно књижење, већ на погрешном исказивање обавеза по основу расхода за запослене
у Билансу стања на дан 31.12.2019. године.
2.1.5. Неусаглашеност обавеза са потраживањима добављача (конфирмације)
2.1.5.1. Опис неправилности
На основу достављених конфирмација утврђено је да постоји одступање између
књиговодственог стања обавеза и стања обавеза утврђених конфирмацијама, и то: обавезе
су више исказане за 752 хиљаде динара и мање исказане за 351 хиљаду динара у односу на
стање обавеза по конфирмацијама
2.1.5.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају дато је објашњење које преносимо у наставку текста.
(1) Предшколска установа „11.април“ Нови Београд је исказала обавезе према добављачу
ЦДЛО према примљеним фактурама до 31.12.2019.године, а ЦДЛО је конфирмацијом
стања исказао стање умањено за средства примљена по предрачунима, тако да се
финансијско стање са добављачем слаже. Због специфичности раскњижавања по Уговору
обавезних 6 рата које се преносе по предрачунима ЦДЛО, потпуна обавеза према
добављачу се гаси након пријема последње уплате по предрачуну. Предшколска установа
„11.април“ је исказала обавезе према добављачу ЈКП Београдске електране са урачунатим
попустом јер се рачун плаћа до 15. у текућем месецу за претходни месец. ЈКП Београдске
електране Београд су конфирмацијом стања исказали потраживања на дан 31.12.2019.
године без урачунатог попуста, одакле потичу наведене разлике. Износ децембарског
рачуна 2019. године је плаћен у јануару 2020.године.
(2) Предшколска установа „Звездара“ није евидентирала обавезе по фактурама добављача
Градски завод за јавно здравље јер су фактуре које нису биле обухваћене Уговорима за
7
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2015., 2016. и 2017.г. (период на који се односи финансијски износ потврђен
конфирмацијом) враћене од стране Секретаријата за образовање и дечју заштиту па самим
тим и од ПУ добављачу. Сходно обавештењу које нам је од стране Градског завода за
јавно здравље прослеђено 10.08.2020. г. Градски завод за јавно здравље ће на име дуга од
Предшколске установе „Звездара“ послати допис Секретаријату за образовање и дечју
заштиту и потраживати финансијска средства на име предметног дуга. Предшколска
„Звездара“ уназад пар година достављене ИОС-е од стране добављача ЈКП Градска
чистоћа оспорава због неслагања у књижењу. ЈКП Градска чистоћа није своју пословну
књигу сложила са потраживањима према ПУ „Звездара“. У самом књижењу добављача
ЈКП Градска чистоћа је направљена грешка за коју не могу да нам приложе доказ из кога
би се видело неслагање са пословним књигама ПУ „Звездара“.
2.1.5.3. Оцена мера исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.
2.1.6. Више исказана ванбиланса актива и ванбилансна пасива
2.1.6.1. Опис неправилности
У Билансу стања на дан 31.12.2019. године за 6.335.060 хиљада динара више је исказана
ванбиланса актива и ванбилансна пасива, и то по основу: (а) исказане вредности објеката
од 5.719.437 хиљада динара, који су Билансу стања Секретаријата за образовање и дечју
заштиту исказани на конту 011100 - Зграде и грађевински, као и на позицијама
ванбилансне активе и ванбилансне пасиве, по преузетим подацима из биланса стања
појединих предшколских установа и (б) уплате родитеља по основу редовног боравка деце
у предшколској установи у износу од 615.623 хиљаде динара, које су у Билансу стања
Предшколске установе „Бошко Буха” Палилула, исказане на позицијама ванбилансне
активе и ванбилансне пасиве - у пословним књигама потраживања и уплате евидентиране
су на конту краткорочних потраживања.
2.1.6.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају констатовано је да је препорука прихваћена и да ће Секретаријат
за образовање и дечју заштиту приликом израде Биланса стања на дан 31.12.2020.године
контролисати да ли су предшколске установе из биланса стања икључиле ванбилансне
позиције како приликом консолидацине не би дошло до дуплирање имовине. Такође,
Предшколска установа „11.април“ ће одвојити туђу имовину (ванбилансне евиденције) и
иста ће се налазити на посебним пописним листама у 2020.години сагласно члану 52
Правилника о организацији рачуноводствене службе и уређењу буџетског рачуноводства
Установе.
Предшколска установа „Бошко Буха“ Палилула је на аналитичким контима групе 351000 –
Ванбилансна актива и групе 352000 – Ванбилансна пасива, затворила ванбилансне
позиције које се односе на уплате родитеља по основу боравка деце у предшколским
установама из претходних година (доказ: Налог за књижење 2001001929, Аналитичка
картица 35115100, Аналитичка картица 35115101 и Аналитичка картица 35215100).
2.1.6.3. Оцена мера исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо задовољавајуће, имајући у виду и приоритет дате
препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања.
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2.1.7. Систем интерних контрола
2.1.7.1. Опис неправилности
На основу спроведене ревизије функционисања система интерних контрола утврдили смо
да: (а) Предшколска установа „Звездара“ није општим актом уредила пописивање
имовине, потраживања и обавеза; (б) Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града
Београда није донео Упутство о попису, којим се детаљно објашњавају начин, поступци и
рокови за обављање пописа, а који је саставни део Одлуке о попису и образовању
комисија за попис имовине и обавеза и (в) поједини индиректни корисници буџетских
средстава у Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета нису попунили податке за
планиране приходе и примања и расходе и издатке у висини текуће апропријације
2.1.7.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају констатовано је да ће предшколске установе "Савски венац“, "11.
април“ и "Звездара“ у Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета у периоду 1.1. –
31.12.2020. године унети податке за планиране приходе и примања и расходе и издатке у
висини текуће апропријације.
На седмици Управног одбора Предшколске установе ,,Звездара“ одржаној дана
30.11.2020.г. донета Одлука у којом је наведено да се доноси Правилник о начину и
роковима вршења пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем у ПУ „Звездара“ и да исти исти ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања на огласним таблама РЈ-ОЈ (доказ: Одлука бр. 8689/15 од 30.11.2020. године).
Директор Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда је донео Упутство о
попису број 8532 од 1.12.2020. године (доказ: Упутство о попису број 8532).
2.1.7.3. Оцена мера исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо задовољавајуће.
2.1.8. Неправилности утврђене код пописа имовине и обавеза
2.1.8.1. Опис неправилности
Предшколска установа „11. април“ Нови Београд
– Извештаји о попису не садрже податке о стварном и књиговодственом стању имовине
и обавеза, утврђене разлике, предлоге за решавање утврђених разлика, примедбе и
објашњења задужених лица о утврђеним разликама;
– није извршен попис туђе имовине (ванбилансне евиденције), коју је потребно унети у
посебне пописне листе;
Предшколска установа „Чика Јова Змај“ Вождовац
– У пописним листама за опрему и ситан инвентар утврђено је само натурално стање по
попису, без навођења књиговодственог натуралног стања имовине, разлике између
стања утврђеног по попису и књиговодственог стања, цене пописане имовине и
вредносно обрачунавање пописане имовине;
– Комисија за попис новчаних средстава, потраживања, обавеза није сачинила пописне
листе потраживања и обавеза.
Предшколска установа „Звездара“ Звездара
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– У пописним листама опреме и инвентара немају сва пописана средства (телефони,
мини линије, штампачи, монитори, рачунари и намештај) инвентарске бројеве, што
отежава идентификацију имовине приликом пописа;
– У пописним листама основних средстава приказано је само натурално стање по
попису, без навођења књиговодственог натуралног стања имовине, евентуалне разлике
између стања утврђеног по попису и књиговодственог стања, цене пописане имовине и
вредносно обрачунавање пописане имовине;
– Није извршен попис нефинансијске имовине у припреми;
– За попис финансијске имовине нису сачињене пописне листе већ је само исказано
стање по књигама и стање по попису на субаналитичким контима, док попис обавеза
није извршен на начин да је исказано књиговодствено стање обавеза, као ни
евентуалне разлике између стања утврђеног пописом и књиговодственог стања на дан
31.12.2019. године већ само стање утврђено пописом;
– Извештаји о попису не садрже стварно и књиговодствено стање имовине и обавеза,
разлике између стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, узроке
неслагања између стварног и књиговодственог стања.
Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда
 Пописне комисије нису сачиниле пописне листе потраживања и обавеза, односно није
вршено усклађивање стања по попису са књиговодственим стањем;
 У пописним листама основних средстава, зграде и грађевински објекти исказани су као
КОМ уместо да се наведе јединица мере и количина;
 У пописним листама основних средстава приказано је само натурално стање по попису
и књиговодствено натурално стање зграда и грађевинских објеката, опреме и ситног
инвентара, без навођења књиговодственог стања, цене пописане имовине и вредносног
обрачунавања пописане имовине;
 У пописним листама нису додељени инвентарни бројеви свим средствима већ је
додељен један инвентарни број за више основних средстава исте врсте, што отежава
идентификацију имовине приликом пописа;
Извештаји о попису не садрже стварно и књиговодствено стање имовине и обавеза,
разлике између стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, узроке
неслагања између стварног и књиговодственог стања..
2.1.8.2. Исказане мере исправљања
Предшколска установа „11. април“ Нови Београд.
У Одазивном извештају наведено је да ће Предшколска установа „11.април“ усвојити
препоруке ДРИ и променити формални изглед Извештаја о попису, тако да ће Извештај о
попису за 2020.годину садржати податке о стварном и књиговодственом стању имовине и
обавеза, утврђене разлике, предлоге за решавање утврђених разлика, примедбе и
објашњења задужених лица о утврђеним разликама, сагласно члану 64 Правилника о
организацији рачуноводствене службе и уређењу буџетског рачуноводства Установе.
Предшколска установа ,,Чика Јова Змај“ Вождовац
У Одазивном извештају у делу који се односи на Предшколску установу ,,Чика Јова Змај“
наведено је следеће: ,, у прилогу је опрема и ситан инвентаr 31.12.2019 за ПУ „Чика Јова
Змај“ количина, набавна вредност, амортизациона вредност, садашња вредност“. Такође,
констатовано је да се уз Одазивни извештај доставља Пописна листа потписана од стране
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пописне комисије и да исправљања није било, с констатациојом да је у питању грешка
приликом слања података (доказ: Рекапитулација основних средстава конто 0221381 –
Ситан инв. За дом. уг. - пластика, Рекапитулација основних средстава конто 0112251 –
Опрема за домаћинство и угост., Рекапитулација промета по аналитичким контима
потписана од стране комисије за попис).
Предшколска установа ,,Чика Јова Змај“ Вождовац није доставила пописне листе за
опрему и ситан инвентар са утврђеним натуралним стањем по попису, навођењем
књиговодственог натуралног стања имовине, разлике између стања утврђеног по попису и
књиговодственог стања, цене пописане имовине и вредносно обрачунавање пописане
имовине, већ је доставила рекапитулације основних средстава из помоћне књиге основних
средстава и рекапитулацију по аналитичким контима потписана од стране комисије за
попис. Сходно томе, неправилност констатована у
Предшколска установа „Звездара“
У Одазивном извештају наведено је да ће Предшколска установа ,,Звездара на име набавке
инвентарских плочица упутити директном буџетском кориснику, односно Секретаријату
за образовање и дечју заштиту захтев за обезбеђење финансијских средстава за ову
намену. По обезбеђењу финансијских средстава ПУ ће спровести предметну јавну
набавку. Такође је наведено да ће у току вршења пописа основних средстава за 2020.г.
бићти отклоњена неправилност која се односи на попис имовине и обавеза.
Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда
У Одазивном извештају наведено је да ће Центар дечјих летовалишта и опоравилишта
града Београда приликом вршења пописа имовине и обавеза за 2020. годину отклонити
неправилности.
2.1.8.3. Оцена мера исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо задовољавајуће, имајући у виду и приоритет дате
препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања.
Отклањање утврђене неправилности је у току.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили смо да је
одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије,
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 који је сачинио
субјект ревизије Градска управа Града Београда – Секретаријат за образовање и дечју
заштиту задовољавајуће.
Напомена:
У складу са одредбама члана 37. Закона о Државној ревизорској институцији, а након
истека рокова исказаним у oдазивном извештају, потребно је да обавештавате Државну
ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању откривених
неправилности према роковима из oдазивног извештаја и доставите одговарајуће доказе.
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По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте остварене
након спровођења препорука и отклањања откривених неправилности.
У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и
активностима из одазивног извештаја.

Генерални државни ревизор
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
4.2.2021. године
Достављено:
 Субјекту ревизије и
 Архиви.
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