РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Правосудне академије, Београд за 2020.
годину

МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
мишљење са резервом

Правосудна академија је извршила расходе у износу најмање од 86.149 хиљада динара на име плата 75 корисника који су
завршили почетну обуку, а којима је продужила радни однос на одређено време више пута по шест месеци у односу на
прописану могућност.
Правосудна академија је исплатила и евидентирала расходе у износу од 8.907 хиљада динара, без појединачних решења
директора.
Правосудна академија је у 2020. години извршила и евидентирала расходе, за услуге организације семинара у износу од 2.931

Н
хиљада динара, који су евидентирани на основу документације која не представља доказ о насталој пословној промени,
Е
односно да су исти настали у сврху обављања пословне делатности Академије.
П
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Правосудна академија није у финансијским извештајима правилно исказала расходе на одговарајућим економским
В
класификацијама, у укупном износу од 2.608 хиљада динара.
И
Л Правосудна академија је на основу Одлука управног одбора исплатила накнаде за рад члановима комисије за пријемни испит
Н и завршни испит у укупном износу од 1.179 хиљада динара, супротно Закону о правосудној академији и Статуту правосудне
О
академије.
С
Правосудна академија је у Билансу стања на дан 31.12.2020. године мање исказала кориговани вишак прихода и примања Т
И
суфицит у износу од 533 хиљаде динара, а исказала више пренета неутрошена средства у истом износу.

Правосудна академија није успоставила интерну ревизију на један од начина прописаним чланом 3. Правилника о
заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање
интерне ревизије у јавном сектору.
Правосудна академија није усвојила Стратегију управљања ризиком и није сачинила Регистар ризика -успоставила праћење и
процену система, односно система за надгледање финансијског управљања и контроле проценом адекватности и његовог
функционисања.

СКРЕТАЊЕ

ПАЖЊЕ

1. Академија је примењивала Закон о платама државних службеника и намештеника уместо Закон о платама у
државним органима и јавним службама. Плате запослених у Академији утврђене су према платним групама које су
прописане за државне службенике и намештенике, иако се ради о запосленима у јавној служби.
2. Академија је исплату накнаде трошкова за долазак на рад и одлазак са рада, за део запослених правдала на основу
достављених рачуна, док одређени број запослених није достављао рачуне у случају коришћења јавног превоза (рачун
за купљену месечну/дневну претплатну карту) и у случају коришћења сопственог возила, рачуна за купљено гориво.
Академији је скренута пажња да сходно својим овлашћењима, покрене иницијативу за допуну подзаконског акта ради
јасног, потпуног и прецизног уређења потребне документације на основу које се врши обрачун и исплата накнаде
трошкова за долазак на рад и одлазак са рада.

ЕФЕКТИ САРАДЊЕ

Б Р О Ј Д АТ И Х П Р Е П О РУ К А
3

У поступку ревизије, ради отклањања уочених
неправилности, Правосудна академија је предузела
активности у вези са датим препорукама:
-објавила на својој интернет страници (10. априла 2021. године),
Финансијски план за 2020. годину и Извештај о реализацији
буџета за 2020. годину;
- донела Одлуку о одређивању лица задуженог за успостављање
система финансијског управљања и контроле и Одлуку о
образовању радне групе за успостављање система финансијског
управљања и контроле;
- доставила спецификацију услуга закупа опреме за конгресне и
конференцијске услуге, и трошкове локалног и међуградског
превоза предузећа „Кућа путовања доо – „Dream Land“ Београд , на
износ од 928 хиљаду динара. Достављена документација потврђује
да је услуга заиста и извршена;
-евидентирала у помоћним књигама телевизоре који су добијени
на коришћење од Дирекције за управљање одузетом имовином
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Правосудна академија
је у обавези да у року од 90 дана достави
одазивни извештај о отклањању утврђених
неправилности и доказе о поступању по датим
препорукама.

