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I УВОД
Извршили смо ревизију саставних делова финансијских извештаја Министарства
финансија у делу који се односи на расходе субвенција приватним предузећима (конто 454) и
дотација организацијама обавезног социјалног осигурања (конто 464), издатке за зграде и
грађевинске објекте (конто 511), земљиште (конто 541) и набавку домаће финансијске имовине
(конто 621), а у оквиру ревизије Нацрта Закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за
2011. годину.
1. ПРАВНИ ОСНОВ, ЦИЉ И ПРЕДМЕТ РЕВИЗИЈЕ
Правни основ за вршење ревизије је дат у Уставу Републике Србије1, Закону о Државној
ревизорској институцији2, Закону о буџетском систему3 и важећим прописима Републике
Србије, као и Програму ревизије Државне ревизорске институције за 2011. годину број: 022349/2011-02 и Закључку број: 400-235/2012-01 о спровођењу ревизије Нацрта Закона о
завршном рачуну буџета РС за 2011. годину.
Предмет ове ревизије су делови финансијских извештаја Министарства финансија који
приказују финансијске информације о расходима субвенција приватним предузећима (конто
454) и дотација организацијама обавезног социјалног осигурања (конто 464) и издацима за
зграде и грађевинске објекте (конто 511), земљиште (конто 541) и набавку домаће финансијске
имовине (конто 621).
Циљ ревизије је био да се изрази мишљење о деловима финансијских извештаја
Министарства финансија који приказују финансијске информације о расходима субвенција
приватним предузећима (конто 454) и дотација организацијама обавезног социјалног осигурања
(конто 464) и издацима за зграде и грађевинске објекте (конто 511), земљиште (конто 541) и
набавку домаће финансијске имовине (конто 621).
1.1. Одговорност руководства за састављање финансијских извештаја
За тачност података приказаних у овим финансијским извештајима одговорни су др
Диана Драгутиновић и др Мирко Цветковић, министри финансија.
Одговорност за састављање ових финансијских извештаја утврђена је сходно одредбама
члана 71. Закона о буџетском систему.
1.2. Одговорност ревизора
Наша одговорност је да, на основу извршене ревизије саставних делова финансијских
извештаја, изразимо мишљење о наведеним деловима финансијских извештаја Министарства
финансија.
Извршили само ревизију Годишњих финансијских извештаја Министарства финансија за
2009. и 2010. годину, о чему смо издали Извештај о ревизији Годишњег финансијског извештаја
Министарства финансија за 2009. годину и Извештај о ревизији Годишњег финансијског
извештаја Министарства финансија за 2010. годину.
Саставни делови финансијских извештаја који су предмет овог извештаја засновани су на
завршном рачуну који је састављен у складу са прописима важећим у Републици Србији.
1.3. Усаглашеност са стандардима / делокруг ревизије
Државна ревизорска институција је постала члан Међународне организације врховних
ревизијских институција 24. новембра 2008. године (International Organization of Supreme Audit
„Службени гласник РС“, број 98/06
„Службени гласник РС“, број 10/05 и 54/07
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Institution, у даљем тексту – INTOSAI) и преузела је обавезу да у свом раду користи
Међународне стандарде врховних ревизијских институција (International Standards of Supreme
Audit Institutions, у даљем тексту – ISSAI). До момента њихове имплементације на начин
предвиђен Законом о Државној ревизорској институцији, за потребе обављања ревизије
саставних делова финансијских извештаја Министарства финансија коришћени су Међународни
стандарди ревизије (IFAC – Међународна федерација рачуновођа), који се примењују у
Републици Србији у смислу члана 2. Закона о рачуноводству и ревизији 4. Ова могућност је
предвиђена и стандардом ISSAI 100 – Основни принципи државне ревизије.
У овом случају коришћен је Међународни стандард ревизије 805 – Посебна разматрања –
ревизије појединачних финансијских извештаја и одређених елемената, рачуна или ставки
финансијских извештаја.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и обелодањивањима података у финансијским извештајима. Избор поступака заснован
je на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних погрешних
исказа у финансијским извештајима. Приликом процене ризика, ревизор разматра интерне
контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извештаја, у циљу
осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима. Ревизија,
такође, укључује оцену примењених рачуноводствених политика и процена извршених од стране
руководства, као и оцену целокупне презентације финансијских извештаја.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да пруже
основу за наше ревизорско мишљење.

II МИШЉЕЊЕ
По нашем мишљењу саставни делови финансијских извештаја Министарства
финансија у делу који се односи на расходе за субвенције приватним предузећима (конто
454) и дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (конто 464) и издатке за
зграде и грађевинске објекте (конто 511), земљиште (конто 541) и набавку домаће
финансијске имовине (конто 621), а у оквиру ревизије Нацрта Закона о завршном рачуну
буџета Републике Србије за 2011. годину, по свим материјално значајним аспектима дају
истинит и објективан приказ исказаних прихода и примања, расхода и издатака.
По нашем мишљењу активности, трансакције и информације које су приказане као
саставни делови финансијских извештаја Министарства финансија, а у оквиру ревизије
Нацрта Закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину су по свим
материјално значајним аспектима у складу са прописима у Републици Србији.

Београд, децембар 2012. године

Генерални државни ревизор
Радослав Сретеновић
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2.
СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ, ДЕЛОКРУГ И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ СУБЈЕКТА
РЕВИЗИЈЕ
Субјект ревизије је Министарство финансија, Кнеза Милоша број 20. Матични број:
07001410.
Делокруг субјекта ревизије утврђен је Законом о Министарствима5.
Одговорно лице Министарства финансија је министар.
III НАПОМЕНЕ УЗ РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ
Увод
Министарство финансија Републике Србије je уз допис Број: 403-1072/2012-001-003-1 од
18.06.2012. године, доставило Државној ревизорској институцији Републике Србије Нaцрт
закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину, ради израде Извештаја у
складу са чланом 79. Закона о буџетском систему6. Нацрт Закона о завршном рачуну буџета
Републике Србије за 2011. годину, укључује Биланс стања - образац 1, Биланс прихода и расхода
– образац 2, Извештај о капиталним издацима и примањима – образац 3, Извештај о новчаним
токовима – образац 4, Извештај о извршењу буџета Републике, Извештај о примљеним
донацијама, Извештај о примљеним кредитима, домаћим и иностраним, и извршеним отплатама
дугова у току 2011. године и Извештај о издатим гаранцијама датим у току 2011. године.
Одговорност за састављање завршног рачуна буџета Републике Србије утврђена је сходно
одредбама Закона о буџетском систему7.
Овим законом, у члану 78. прописано је да Министарство финансија припрема Нацрт
Закона о завршном рачуну буџета Републике и подноси га Влади. Влада утврђује предлог који
доставља Народној скупштини Републике Србије.
Дужности и одговорности Управе за трезор, као органа управе у саставу Министарства
финансија, прописане су у члану 93. поменутог закона, сходно којим ова управа обавља послове
буџетског рачуноводства и извештавања.
Финансијски извештаји Министарства финансија представљају саставни део завршног
рачуна буџета Републике Србије за 2011. годину. У поступку прикупљања доказа на основу
којих се изражава мишљење о овом завршном рачуну било је потребно извршити ревизију и
наведених делова финансијских извештаја овог Министарства.
Избор наведених делова финансијских извештаја извршен је у складу са критеријумима
које је Државна ревизорска институција усвојила, а који су засновани на ревизорском
просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних погрешних исказа у
финансијским извештајима.
Чланом 11. Уредбе о буџетском рачуноводству8 је регулисано да Главна књига трезора
садржи рачуноводствене евиденције за сваког директног и индиректног корисника као и за
организације обавезног социјалног осигурања.

„Службени гласник РС“, број 16/11
'' Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11
"Службени гласник РС", број 9/02, 87/02, 61/05 - др. закон, 66/05, 101/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 85/06, и
86/2006 -испр.
8
„Службени гласник РС“, број125/03...12/06
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Директни и индиректни корисници буџетских средстава који своје финансијско
пословање не обављају преко сопствених рачуна, воде само помоћне књиге и евиденције у
складу са чланом 12. став 3. Уредбе.
У складу са чланом 78. Закона о буџетском систему и члана 4. став 5. Правилника о
начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава и корисника средстава обавезног социјалног осигурања 9, Министарство је доставило
Управи за трезор годишњи финансијски извештај за 2011. годину, на прописаним обрасцима
Биланс стања - образац 1 и Извештај о извршењу буџета - образац 5.
3. Текући расходи
3.1. Субвенције приватним предузећима - конто 454000
Министарство финансија је извршило расходе за Субвенције приватним предузећима у
износу од 3.601.513 хиљада динара.
Тестирани су расходи у износу од 3.601.513 хиљада динара, односно 100,00%.
Законом о буџету за 2011. годину планирана средства у износу од 3.601.546 хиљада
динара намењена су за новчане подстицаје за привредно друштво Фиат Груп аутомобили у
износу од 3.051.546 хиљада динара и за инфраструктурно опремање индустријског парка и
подстицаје произвођачима ауто-компоненти према Уговору о заједничком улагању између Фиат
Груп аутомобили и Републике Србије.
Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број:401-5033/2011 од 23.07.2011. године
којим се задужује Министарство финансија да на име инвестиционог подстицаја у складу са
Измењеним и допуњеним уговором о заједничком инвестиционом улагању Републике Србије,
Fiat Group Automobiles S.p.A и Фиат Аутомобили Србија д.о.о. од 17. марта 2011. године, изврши
исплату у износу од 40.000 евра у динарској противредности.
Средства за ову намену обезбеђују се у буџету Републике Србије са раздела 17 –
Министарство финансија, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, економска класификација 454 – Субвенције приватним
предузећима. Пренос средстава на рачун Фиат Аутомобили Србија д.о.о. врши се у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у четири месечне рате и
то:
-10.000 евра најкасније до 30. јуна 2011. године;
-10.000 евра најкасније до 30. јула 2011. године;
-10.000 евра најкасније до 30. августа 2011. године;
-10.000 евра најкасније до 30. септембра 2011. године.
Министарство финансија је у складу са Закључком Владе пренело средства у износу од
3.051.513 хиљада динара.
Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број:4/8-9481/2011 од 15.12.2011. године
којим је дала сагласност да Министарство финансија на име испуњавања уговорене обавезе
Републике Србије за изградњу екстерне инфраструктуре за парк добављача – локација
Грошница, из Измењеног и допуњеног уговора о заједничком инвестиционом улагању Републике
Србије, Fiat Group Automobiles S.p.A и Фиат Аутомобили Србија д.о.о. од 17. марта 2011. године,
изврши исплату - пренесе средства на рачун привредном друштву за производњу путничких
аутомобила Фиат Аутомобили Србија д.о.о. Крагујевац.
Средства у укупном износу од 550.000 хиљада динара пренеће се са раздела 17 –
Министарство финансија, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, економска класификација 454 – Субвенције приватним
предузећима, најкасније до краја месеца децембра 2011. године.
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Закључком је уређено да се задужује Министарство економије и регионалног развоја да
по реализацији изградње инфраструктуре достави Влади извештај са документацијом о
утрошеним средствима.
Министарство финансија је дана 27.12.2011. године, у складу са Закључком Владе
извршило пренос средстава у износу од 550.000 хиљада динара.
Радна група за праћење утрошака средстава Републике Србије за реализацију обавеза
Републике Србије преузетих Уговором о заједничком инвестиционом улагању између Републике
Србије и Fiat Group Automobiles S.p.A и Измењеним и допуњеним уговором о заједничком
инвестиционом улагању Републике Србије, Fiat Group Automobiles S.p.A и Фиат Аутомобили
Србија д.о.о. доставила је записнике са I седнице одржане 02. новембра 2011. године на којој су
размотрени извештаји о потреби извођења радова и нацрта уговора и II седнице одржане 05.
децембра 2011. године на којој су размотрени извештаји о потреби извођења радова и нацрта
уговора, предлози за исплату, предлози за исплату већ достављених предрачуна и Извештај о
извршеном рушењу објеката на локацији Грошница у Крагујевцу. После разматрања материјала
Радна група је дала сагласност по свим тачкама и усвојила Извештај о извршеном рушењу
објекта.
Утврђено је да су тестирани расходи субвенција приватним предузећима правилно
исказани.
3.2. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - конто 464000
Министарство финансија је на име дотација организацијама обавезног социјалног
осигурања исплатило укупан износ од 217.091.310 хиљада динара.
Тестирани су расходи у износу 217.091.310 хиљада динара односно 100,00%.
Текуће дотације Републичком фонду за ПИО запослених
Текуће дотације Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање запослених за
недостајућа средства за пензије осигураника запослених исказане су као дотације на име
недостајућих средстава за исплату пензија и исплата за повезивање стажа одређених привредних
субјеката. Министарство је извршило пренос средстава Републичком фонду ПИО у укупном
износу од 194.436.610 хиљада динара.
Укупно исплаћена средства на име недостајућих средстава за исплату пензија исказана су
у износу од 181.703.842 хиљада динара. Исплата за ове намене вршена је на основу решења
министра о распореду средстава на име исплате пензија. У поступку ревизије нису нам стављени
на увид захтеви Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за недостајућа
средства за исплату пензија.
Укупна средства за повезивање стажа одређених привредних субјеката исказана су у
износу од 12.659.319 хиљада динара.
Влада Републике Србије донела је Закључак 05 број: 113-2717/2011-011 од 21. априла
2011. године, којим је утврђено:
„1. Влада је сагласна да одређеним привредним субјектима који имају неизмирене обавезе
за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање запослених за период од 01. јануара 2004.
године до 31. децембра 2010. године, изврши повезивање стажа уплатом неизмирених обавеза по
том основу, на терет средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину,
у оквиру раздела 17 – Министарство финансија, функција 90 – Социјална заштита
некласификована на другом месту, економска класификација 464 – дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања, у делу намењеном за трансфер Републичком фонду за
пензијско и инвалидско осигурање, до укупног износа од 200.114.900 хиљада динара и то
следећим привредним субјектима:
- привредно друштво и остали облици организовања који послују са више од 50%
државног капитала;
- предузеће/привредно друштво које се налази у поступку припреме за приватизацију;
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- субјекат приватизације који се налази у поступку приватизације;
- субјект приватизације код којег је закључен уговор о продаји капитала, односно
имовине.
Министар финансија и Министар рада и социјалне политике, дана 14. јуна 2011. године,
донели су Процедуру о начину регулисања неуплаћених доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање за поједина правна лица на терет средстава буџета Републике Србије, број: 414-0046/2011-06 којом је уређен поступак спровођења Закључка Владе.
Процедуром је прописано да привредни субјект – предузеће/привредно друштво које се
налази у поступку припреме за приватизацију и субјекти приватизације који се налази у
поступку приватизације подноси Управи за трезор Захтев за издавање потврде о претходном
испуњењу услова за повезивање пензијског стажа што потврђује Агенција за приватизацију.
Привредно друштво које послује са више од 50% државног капитала поред Захтева
доставља и званични документ о структури капитала (извод из Централног регистра, депоа и
клиринга хартија од вредности и извод из регистра Агенције за привредне регистре), а потврду
да подносилац захтева спада у категорију правних лица која испуњавају услове даје
Министарство економије и регионалног развоја.
Управа за трезор, филијала Стари град издаје Потврду о претходном испуњењу услова да
привредни субјект припада категорији привредних субјеката на које се односи ова процедура и
претходно испуњава услове за спровођење поступака повезивања стажа по Закључку Владе.
На основу потврде и поднете попуњене пријаве М-4 надлежна филијала Фонда ПИО врши
усаглашавање спајања пријаве М-4 са евиденцијама фонда ПИО.
Контролу законитости и правилности обрачуна неизмирених обавеза по основу доприноса
за пензијско инвалидско осигурање врши надлежна организациона јединица Пореске управе о
чему сачињава Записник о усаглашавању дуга и доноси решење на основу кога евидентира
задужење мање уплаћеног доприноса за пензијско инвалидско осигурање у пореском
књиговодству.
Министарство финансија је на рачун број 840-29556845-09 – Пренета средства из буџета
Републике Србије за повезивање стажа ПИО у 2011. години пренело средства у износу од
12.659.319 хиљада динара. Управа за трезор, филијала Стари град је вршила уплату средстава на
терет рачуна Пренета средства из буџета Републике Србије за повезивање стажа ПИО у корист
одговарајућих уплатних рачуна доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.
Уплату средстава у корист рачуна Пренета средства из буџета Републике Србије за
повезивање стажа ПИО прати Управа за трезор, Централа Београд, Сектор за извршење буџета и
за тај износ умањује укупну месечну дотацију Фонду ПИО. По извршењу налога за пренос
Управа за трезор доставља изводе уплатних рачуна и рачуна Пренета средства из буџета
Републике Србије за повезивање стажа ПИО Пореској управи и Фонду ПИО на основу којих се
спроводи евидентирање и затварање обавезе привредног субјекта за доприносе за ПИО.
Привредни субјекти на основу спроведених обрачунских налога преко свог рачуна у
својим пословним књигама умањују обавезу за допринос за ПИО.
Влада Републике Србије је донела Уредбу о подстицању запошљавања 05 број 1103550/2011-1 од 12.05.2011. године, којом су утврђени услови и начин остваривања права
послодаваца из приватног сектора на субвенционисање одређеног дела обрачунатог пореза на
зараде и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, ради подстицања запошљавања.
Послодавац из приватног сектора који запосли на неодређено, односно одређено време
лице које најмање шест месеци без прекида пре запошљавања није било у радном односу, под
условом да, почев од 31. марта 2011. године није смањио број запослених, остварује право на
субвенционисање износа 30% обрачунатог пореза на зараде и укупног доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање, у периоду од 12 месеци од дана новог запошљавања, односно у периоду
док траје радни однос на одређено време новозапосленом лицу.
Послодавац из приватног сектора који запосли на неодређено, односно одређено време
лице млађе од 30 година или старије од 45 година, које најмање шест месеци без прекида пре
запошљавања није било у радном односу, под условом да, почев од 31. марта 2011. године није
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смањио број запослених, остварује право на субвенционисање укупног износа обрачунатог
пореза на зараде и укупног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, у периоду од 12
месеци од дана новог запошљавања, односно у периоду док траје радни однос на одређено време
новозапосленом лицу.
Послодавац из приватног сектора јесте послодавац који послује са више од 50%
приватног капитала.
Право на субвенционисање износа 30%, односно 100% обрачунатог пореза на зараде и
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање нема послодавац који је остварио право на
коришћење средстава у складу са Уредбом о условима и начину повлачења директних
инвестиција.
Укупним доприносом за пензијско и инвалидско осигурање сматра се допринос за
новозапослена лица обрачунат из основице и на основицу, у складу са законом којим се уређују
доприноси за обавезно социјално осигурање.
Субвенционисање доприноса вршиће се тако што ће се за новозапослена лица средства за
доприносе уплаћивати из буџета Републике Србије, из средстава предвиђених за трансфер
Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.
Обрачун пореза и доприноса врши послодавац и заједно га са захтевом за
субвенционисање пореза и доприноса предаје Министарству финансија – Пореској управи.
Образац захтева за субвенционисање доприноса прописује министар финансија у року од
осам дана од дана ступања на снагу ове уредбе.
Пореска управа, у сарадњи са Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање
контролише обрачун пореза и доприноса за новозапослена лица, који доставља Министарству
финансија.
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање извршиће уплату средстава преко
уплатних рачуна за допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених, за сваког
послодавца појединачно.
Контролу броја запослених код послодавца врши Национална служба за запошљавање,
инспекција рада и Пореска управа.
Министарство финансија је на име подстицања запошљавања у току 2011. године
пренело средства на евиденциони рачун број 840-29777845-04 – Републички фонд за ПИО –
пренета средства из буџета Републике Србије за субвенционисање доприноса за ПИО у износу
од 73.448 хиљада динара.
Текуће дотације Републичком фонду за ПИО пољопривредника
Министарство је исказало расходе за текуће дотације Републичком фонду за пензијско и
инвалидско осигурање за недостајућа средства за пензије пољопривредника у укупном износу од
11.254.700 хиљада динара. Исплата дотација је вршена на основу захтева Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање за пренос средстава и Решења о расподели и исплати
средстава, којом се одобрава пренос средстава Републичком фонду за пензијско и инвалидско
осигурање на име исплате пензија пољопривредника.
Текуће дотације Националној служби за запошљавање
Министарство је у 2011. години извршило пренос средстава Националној служби за
запошљавање у укупном износу од 11.400.000 хиљада динара.
Пренос средстава за дотације вршен је на основу захтева за пренос средстава Националне
службе за запошљавање.
Утврђено је да су тестирани расходи дотација организацијама обавезног социјалног
осигурања правилно исказани.
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4. Издаци за нефинансијску имовину
4.1. Зграде и грађевински објекти - конто 511000
Законом о изменама и допунама Закона о буџету за 2011. годину10 за главу 17, функцију
140 – Основно истраживање, на економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти
планирана су средства у укупном износу од 658.454 хиљада динара из прихода буџета.
Извршени издаци за зграде и грађевинске објекте износили су 640.074 хиљада динара.
Тестирани су издаци за зграде и грађевинске објекте у износу од 509.163 хиљаде
динара, односно 79,55%.
Уговором о изменама Уговора о грађењу, пројектовање и извођење радова на изградњи
моста Земун – Борча са припадајућим саобраћајницама, 05 Број 48-2759/2011-1 од 12.05.2011.
године , односно Г Бр.344-1898/11 од 11.05.2011. године дефинисане су уговорне стране, и то:
Република Србија, Министарство финансија (Наручилац), Град Београд (Корисник) и China Road
and Bridge Corporation (Извођач).
Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 48-4832/2011 од 16.06.2011. године
прихваћен је текст Уговора о финансирању пројекта изградње моста Земун – Борча са
припадајућим саобраћајницама. Истим закључком је усвојен и Нацрт Анекса број 1. Уговора о
финансирању пројекта изградње моста Земун – Борча са припадајућим саобраћајницама.
Наведеним Уговором и Анексом утврђена је вредност услуга и радова, у износу од
255.000.0000 USD, од чега се средствима кинеске EXIM банке финансирају услуге и радови до
85% вредности пројекта у ужем смислу, а средствима буџета Републике Србије финансирају се
услуге и радови до 15% вредности пројекта у ужем смислу. Трошкове инвестиција (пројекта у
ужем смислу) у делу који се финансира из средстава кредита сносе заједнички Републике Србија
и Београд. Трошкове реализације целокупног пројекта, што укључује и трошкове пројекта у
ужем смислу, уговарачи ће сносити по принципу 50%-50%. Министарство финансија ће са свог
раздела финансирати до 15% вредности пројекта у ужем смислу у буџетској 2011, 2012. и 2013.
години у зависности од расположивих средстава у буџету.
Република Србија, Град Београд и China Road and Bridge Corporation закључили су Уговор
о грађењу / пројектовање и извођење радова на изградњи моста Земун – Борча са припадајућим
саобраћајницама од 15 априла 2010. године и Анексом I Уговора дефинисан је начин и динамика
плаћања.
Начин плаћања Извођачу дефинисан је чланом 3. и то: прво плаћање (15% вредности
Уговора) у року од 28 дана од дана достављања (од стране Извођача): гаранције за повраћај
аванса, гаранције за добро извршење посла, полисе осигурања и авансне ситуације. Остала
плаћања (укупно 85% вредности Уговора) у року од 42 дана од дана достављања привремене
ситуације по извршењу сваког „кључног догађаја“, односно окончане ситуације.
Сва плаћања финансираће се у сразмери 15% из средстава Наручиоца, а 85% из средстава
кинеске Export-Import банке, по основу Уговора о кредиту.
Ставом 1. члана 5. Анекса дефинисано је да Корисник оверава авансну ситуацију по
пријему од стране Извођача и након што Наручилац прими инструменте обезбеђења од стране
Извођача.
Уговорену цену радова Наручилац је дужан да плаћа Извођачу по прописано овереним
привременим ситуацијама и окончаној ситуацији.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу количине и
вредности извршених радова оверених од стране Надзорног органа.
У Анексу је образложено да су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве
обезбеђена средства у износу од 1.450.000.000 динара за 2011. годину на разделу Министарства
финансија. Намена и висина средстава дефинисаће се анексом за сваку годину посебно.
Министарство финансија је 05.07.2011. године извршило уплату аванса у износу од 397.611
хиљада динара, по Захтеву Извођача за авансно плаћање – Предрачуну бр. 01, број
10
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CRBCRS/Bill/20110617/01 од 24.06.2011. године. Увидом у наведени Захтев, утврђено је да је
Корисник оверио авансну ситуацију, у складу са ставом 1. члана 5. Анекса. На основу рачуна
број CRBCRS/Bill/20111122/01 од 22.11.2011. године и CRBCRS/Bill/20111122/03 од 22.11.2011.
године, Министарство финансија је извршило уплату у укупном износу од 100.490 хиљада
динара. Надзорни инжењер је потврдио да су сви послови наведени у Захтеву за плаћање
извршени у потпуности и у складу са Уговором, што је својим потписом и печатом органа
потврдила и овлашћена особа Дирекције за грађевинско земљиште.
Утврђено је да су тестирани издаци правило извршени.
Уговор о услугама надзорног органа који ће вршити и стручни надзор над
извођењем радова на изградњи моста Земун – Борча са припадајућим саобраћајницама
Луис Бергер САС, Еуро Гарди Група д.о.о. и Луис Бергер д.о.о. су 01.07.2011. године
закључили Уговор о конзорцијуму пре давања понуде, за услуге вршења надзора и стручног
надзора на извођењу радова на мосту Земун Борча и пратећим петљама у отвореном тендерском
поступку – Србија (Бр. ЈН 01 – Београд, јун 2011. године).
Влада Републике Србије је за набавку услуга надзора над извођењем радова на изградњи
моста Земун – Борча са припадајућим саобраћајницама дана 29.07.2011. године донела одлуку о
покретању поступка јавне набавке у преговарачком поступку са објављивањем јавног позива јер
је претходно покренут отворени поступак обустављен Одлуком 05 Број: 404-5890/2011. По
спроведеном поступку Влада Републике Србије је 18.08.2011. године донела Одлуку о избору
најповољније понуде у поступку јавне набавке услуге надзорног органа који ће вршити и
стручни надзор над извођењем радова на изградњи моста Земун – Борча са припадајућим
саобраћајницама, Број 4, 05 Број: 404-6419/22011, којом је изабрана наведена Група понуђача.
Влада Републике Србије, Louis Berger SAS, Француска, Euro Gardi Group д.о.о. Нови Сад
и Louis Berger д.о.о. Београд су 09. септембра 2011. године закључили Уговор 05 Број 4046629/2011-1.
Чланом 1. Уговора је дефинисано да ће представник Наручиоца – Владе РС бити
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Београд.
Предмет Уговора је пружање услуге надзорног органа који ће вршити и стручни надзор
над извођењем радова на изградњи моста Земун – Борча са припадајућим саобраћајницама.
Чланом 3. Уговора дефинисан је почетак пружања услуге, одмах по закључењу Уговора.
Чланом 4. дефинисано је да је извршилац дужан да пружа услугу за све време док трају радови
на изградњи моста, односно до истека рока за извођење радова и прибављања употребне дозволе
– 31.12.2014. године и у току гарантног рока за изведене радове – до 31.12.2016. године.
Вредност уговорене услуге дефинисана је чланом 5. Уговора у износу од 3.822.000,00
евра без ПДВ-а.
Ставом 1. члана 6. дефинисано је плаћање и то:
- 95% од вредности услуге, за услуге пружене до 31.12.2014. године, исплатиће се у
једнаким износима, путем оверених привремених кварталних ситуација (за период
пружених услуга од три месеца), на основу Извештаја о напредовању радова,
најкасније до 19.02.2015. године
- 5% од вредности услуге за пружене услуге до 31.12.2016. године исплатиће се
једнократно кроз окончану ситуацију.
Ставом 2. истог члана прецизирано је да Извршилац до 5-ог у одговарајућем месецу
подноси представнику Наручиоца привремене тромесечне ситуације и Извештаје о напредовању
радова, за услуге реализоване у претходна три календарска месеца.
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Министарство финансија је 26.12.2011. године извршило уплату износа од 11.062 хиљада
динара у корист Louis Berger. Плаћање је извршено на основу Привремене Ситуације број 1
(број: CLI/PT912/11DP/MR/0026 од 05.12.2011. године која гласи на износ од 107.111,55 ЕУР са
ПДВ-ом. Привремена ситуација је оверена од стране представника наручиоца.
Утврђено је да су тестирани издаци за зграде и грађевинске објекте правилно
исказани.
4.2. Природна имовина (земљиште) - конто 541000
Законом о изменама и допунама Закона о буџету за 2011. годину11 за главу 17, на
економској класификацији 541 – Земљиште, планирана су средства у укупном износу од 786.546
хиљада динара (на функцији 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови 645.000 хиљада динара, на функцији 140 - Основно истраживање
141.546 хиљада динара) из прихода буџета.
Извршени издаци за земљиште износили су 730.943 хиљада динара.
Тестирани су издаци за земљиште у износу од 730.943 хиљада динара.
Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 401-3317/2011
прихваћен је захтев Министарства за инфраструктуру и енергетику
експропријацију непокретности у износу од 1.500.000 хиљада динара,
аутопута Е-75 и аутопута Е-763, и то:
аутопут Е-75, Доњи Нерадовац – Владичин Хан, 26 км
аутопут Е-75, Грделица – Царичина Долина, 12 км
аутопут Е-75, Царичина Долина-Владичин Хан, 14 км
аутопут Е-763, Лајковац-Љиг, 26 км

од 28.04.2011. године
за исплату накнаде за
ради изградње деоница
500.000 хиљада динара
350.000 хиљада динара
400.000 хиљада динара
250.000 хиљада динара

Средства за исплату накнаде за непокретности пренеће се са Раздела 17 – Министарство
финансија, функција 110, економска класификација 541 – земљиште, кориснику експропријације
ЈП „Путеви Србије“, сукцесивно, а сходно поднетој документацији.
Министарство финансија и ЈП „Путеви Србије“, Београд, закључили су Протокол о
реализацији Закључка Владе 05 број: 401-3317/2011 од 28. априла 2011. године (заводни број
Министарства 401-00-600/11 од 18.05.2011. године).
У члану 2. Протокола наведена је обавеза Министарства да, сходно поднетој
документацији, изврши исплату накнаде за непокретности кориснику експропријације ЈП
„Путеви Србије“, сукцесивно.
Чланом 3. дефинисана је обавеза ЈП „Путеви Србије“ да Министарству пре сваке исплате
достави: писани захтев о висини потребних средстава са тачном назнаком за који путни правац
се тражи исплата накнаде и оригинал извршне исправе донете од стране надлежног органа
(закључени споразуми којима је одређена накнада у поступку пред општинским органом или
правоснажно решење надлежног суда).
У члану 5. Протокола утврђена је обавеза ЈП „Путеви Србије“ да након извршеног
преноса средстава достави Министарству доказ да су пренета средства исплаћена за тражену
намену-извод са жиро рачуна, као и копију решења Републичког геодетског завода, надлежне
службе за катастар непокретности, којим се дозвољава упис права својине у року од 60 дана од
дана преноса средстава. Исплаћено је укупно 566.772 хиљада динара
По овом основу Министарство је исплатило накнаду у укупном износу од 566.772 хиљада
динара. Исплата је вршена на основу документације у складу са Протоколом.
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Функција 140 - Основно истраживање
Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 401-3881/2011 од 26.05.2011. године
задужено је Министарство финансија да исплати накнаде за експропријацију непокретности у
износу од 691.546 хиљада динара, ради изградње моста Земун – Борча са припадајућим
саобраћајницама, и то:
- Деоница од Новосадског до Батајничког пута
88.546 хиљада динара
- Деоница од Батајничког пута до Дунава
560.000 хиљада динара
- Деоница од Дунава до Зрењанинског пута (петља Ковилово) 43.000 хиљада динара
Средства за исплату накнаде за непокретности пренеће се са Раздела 17 – Министарство
финансија, функција 140 – Основно истраживање, економска класификација 541 – Земљиште,
кориснику експропријације граду Београду, а сходно поднетој документацији.
У образложењу наведеног Закључка дефинисано је да су средства у укупном износу од
1.450.000 хиљада динара пренета са Раздела 20 – Министарство економије и регионалног развоја,
у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 17 – Министарство финансија, сагласно
Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 401-2129/2011-1 од 24.03.2011.
године, а којим су наведена средства предвиђена за пројекат Изградња моста Земун – Борча са
припадајућим саобраћајницама, од чега 691.546 хиљада динара за потребе експропријације.
Јединице локалне самоуправе на чијој територији се налазе ове непокретности, спроводе
поступак експропријације од претходних власника за потребе града Београда – Дирекције за
грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд као корисника експропријације, а
такође је у поступку утврђивање накнаде за експроприсане непокретности, закључивањем
споразума односно одређивањем накнаде у поступку код надлежног суда.
Министарство финансија, Град Београд и Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу
Београда ЈП закључили су 27.07.2011. године Протокол о реализацији Закључка Владе 05 Број:
401-3881/2011 од 26.05.2011. године и 05 Број: 401-5217/2011 од 30.06.2011. године.
У члану 2. Протокола утврђена је обавеза Министарства финансија да, сходно поднетој
документацији, изврши исплату накнаде за непокретности кориснику експропријације Граду
Београду, сукцесивно, а према Закључку Владе 05 Број: 401-3881/2011 од 26.05.2011. године.
Чланом 3. утврђена је обавеза Града Београда да Министарству пре сваке исплате
достави: писани захтев о висини потребних средстава са тачном назнаком за који путни правац
се тражи исплата накнаде и оригинал извршне исправе донете од стране надлежног органа
(закључени споразуми којима је одређена накнада у поступку пред општинским органом или
правоснажно решење надлежног суда).
У члану 5. је утврђена обавеза Града Београда да у року од 5 дана од дана пријема
средстава изврши пренос средстава Дирекцији.
Град Београд је у обавези (члан 6.) да након извршеног преноса средстава достави
Министарству: доказ да су пренета средства исплаћена за тражену намену-извод са жиро рачуна
и копију Решења Републичког геодетског завода, надлежне службе за катастар непокретности,
којим се дозвољава упис права својине у року од 60 дана од дана преноса средстава. Укупно
исплаћено по овом основу је 164.171 хиљада динара. Пренос средстава је вршен на основу
документације у складу са Протоколом. О извршеним исплатама Град Београд – Градска управа,
Секретаријат за финансије је Министарству достављао Обавештење Дирекције о извршеним
исплатама.
Утврђено је да су тестирани издаци за земљиште правилно исказани.
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5. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
5.1. Набавка финансијске имовине - конто 620000
5.1.1. Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама – конто 621500
Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број:420-8178/2011 од 28.10.2011. године
којим је дата сагласност да се из приватизационих примања буџета Републике Србије одобри
краткорочни бескаматни кредит Радиодифузној установи Радио телевизија Србије, Београд у
износу до 80.000 хиљада динара, на име обезбеђења средстава за решавање програма вишка
запослених у тој установи.
Средства приватизационих примања буџета Републике Србије распоредиће се у оквиру
средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, на разделу 17 –
Министарство финансија, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, економска класификација 621 – Набавка домаће
финансијске имовине, из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине
(извор 12).
Република Србија, коју заступа Влада, закључила је Уговор о краткорочном кредиту 05
број: 420-8178/2011-2 од 09. новембра 2011. године са Радиодифузном установом Радио
телевизија Србије, Београд.
Уговором су уређена међусобна права и обавезе у вези са краткорочним бескаматним
кредитом који Република Србија из приватизационих примања буџета Републике Србије даје
РДУ РТС, у износу од 80.000 хиљада динара. Радиодифузна установа РТС ће средства кредита
употребити за решавање програма вишка запослених у тој установи.
Радиодифузна установа РТС се обавезала да позајмљена средства врати до 31. децембра
2011. године.
На име обезбеђења повраћаја кредита Радиодифузна установа РТС обавезује се да ће
Републици Србији – Министарству финансија, сагласно члану 4. став 4. Закона о платном
промету12 дати овлашћење са инструкцијама за наплату са рачуна за редовно пословање.
Чланом 4. став 4. Закона о платном промету прописано је да је трансфер задужења
трансакција коју иницира поверилац, на основу доспелих хартија од вредности, меница или
овлашћења које дужник даје својој банци и свом повериоцу. У трансферу задужења поверилац
банци дужника даје инструкцију да наплати средства с рачуна дужника.
Радиодифузна установа – Радио телевизија Србије, Београд дала је овлашћење директног
задужења – једнократно овлашћење број 081120111 чији је датум доспећа најкасније до
31.12.2011. године, на износ од 80.000 хиљада динара.
Министарство финансија је дана 10.11.2011. године извршило пренос средстава
Радиодифузној установи РТС у износу од 80.000 хиљада динара.
Дописима 08 број: 404-02-3/2011-4 од 06.12.2011. године и 08 број: 404-02-3/2011-6 од
27.12.2011. године министарство се обратило Радиодифузној установи Радио телевизије Србије
са захтевом да предузму одговарајуће мере и да изврше повраћај средстава у уговореном року.
Радиодифузна установа Радио телевизије Србије је Министарству финансија дана
08.02.2012. године извршила повраћај средстава у износу од 80.000 хиљада динара.
5.1.2. Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима – конто 6218000
Министарство финансија реализовало је издатке име кредита домаћим нефинансијским
приватним предузећима у износу од 75.814 хиљада динара.
Влада Републике Србије донела је Закључак 05 број: 113-2717/2011-011 од 21. априла
2011. године, којим је утврђено:
„2. Влада је сагласна да одређеним привредним субјектима који имају неизмирене обавезе
за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање запослених за период од 01. јануара 2004.
године до 31. децембра 2010. године, изврши повезивање стажа закључивањем уговора о
задуживању ради повезивања стажа на терет средстава планираних Законом о буџету Републике
12

„Службени лист СРЈ“ број 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, број: 43/2004, 62/2006, 11/2009 и др. закон и 31/2011
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Србије за 2011. годину, у оквиру раздела 17 – Министарство финансија, функција 90 – Социјална
заштита некласификована на другом месту, економска класификација 621 – набавка домаће
финансијске имовине до укупног износа од 500.000 хиљада динара и то следећим привредним
субјектима:
- привредно друштво које је приватизовано у складу са Законом о својинској
трансформацији13;
- субјект приватизације код којег је закључен уговор о продаји капитала, односно
имовине, а који се налази у поступку контроле извршења уговорних обавеза купца;
- привредно друштво код којег је закључен уговор о продаји капитала, односно
имовине, а код којег су истекли рокови у којима Агенција за приватизацију контролише
извршење уговорних обавеза купца.
Привредни субјекти, обавезу по основу повезивања стажа измириваће у року од четири
године, уз грејс период од једне године, са каматом у висини есконтне стопе Народне банке
Србије.
При закључивању уговора о задуживању ради повезивања стажа привредни субјекти биће
у обавези да Министарству финансија доставе једно од следећих средстава обезбеђења:
- заложну изјаву – хипотеку на непокретности;
- трасирану меницу авалирану од стране пословне банке.
Министар финансија и Министар рада и социјалне политике, дана 14. јуна 2011. године,
донели су Процедуру о начину регулисања неуплаћених доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање за поједине привредне субјекте задуживањем, број: 414-00-47/2011-06 којом је уређен
поступак спровођења Закључка Владе.
У складу са тачком 17. и тачком 19. Процедуре, Управа за трезор, Филијала Стари град,
врши пријем документације, формира појединачни досије, контролише комплетност достављене
документације, њену формалну исправност и доставља Министарству финансија – финансијској
служби спецификацију привредних субјеката који су испунили услове за повезивање стажа.
Република Србија је са привредним субјектима који су испунили услове за повезивање
стажа закључила Уговор о задуживању ради повезивања стажа.
Уговорима је уређено да се привредним субјектима који имају неизмирене обавезе за
доприносе за пензијско и инвалидско осигурање одобравају средства у износу који је утврђен
Записником о усаглашавању стања дуга сачињеном од стране надлежне филијале Пореске
управе. Привредни субјекти, као дужници су према уговорима у обавези да Републици Србији
као повериоцу, за обезбеђивање потраживања насталог по основу одобрених средстава дају
хипотекарно – заложно право на непокретностима. Закљученим уговорима је утврђена обавеза
враћања одобрених средстава са роком четири године, почев од истека грејс периода од једне
године од дана преноса средстава са рачуна пренетих средстава из буџета Републике Србије за
повезивање стажа ПИО, на рачуне јавних прихода по основу уплате доприноса за ПИО, с тим да
се после истека грејс периода од годину дана, одобрена средства враћају у шеснаест тромесечних
рата. На износ пренетих средстава из уговора обрачунава се камата у износу есконтне стопе
Народне банке Србије на годишњем нивоу почев од истека једне године дана од дана преноса
средстава са рачуна пренетих средстава из буџета РС за повезивање стажа ПИО на рачуне јавних
прихода по основу уплате доприноса за ПИО па до дана измирења обавезе.
У складу са закљученим уговорима, Министарство финанисја је у току 2011. године за
повезивање стажа задужењем исплатило средства у износу од 75.814 хиљада динара и то:

13

„Службени гласник РС“, број 32/97 и 10/01
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у хиљадама динара
Ред.
број
0
1
2
3
4
5
6
7
8
8

Уговор

Назив привредног субјекта
1
АД "Ханпласт" Владичин Хан
Гуминс ад Нови Сад
АД "Ханпласт" Владичин Хан
АД"Слога" за производњу ауто делова Нова Варош
Кавим Рашка АД
Застава Ковачница АД
ПП "Војводина" АД Сомбор
Хотелско туристичко акционарско друштво "Слога" Ваљево
Хотелско туристичко акционарско друштво "Слога" Ваљево
УКУПНО

Број
2
113-2717/2011-4
113-2717/2011-3
113-2717/2011-5
113-2717/2011-6
113-2717/2011-7
113-2717/2011-8
113-2717/2011-9
113-2717/2011-10
113-2717/2011-11

Датум
3
25.08.2011.
25.08.2011.
20.10.2011.
29.11.2011.
29.11.2011.
16.12.2011.
16.12.2011.
21.12.2011.
21.12.2011.

Износ
4
2.065
5.370
3.720
1.431
7.104
31.469
4.039
11.199
9.417
75.814

5.1.3. Набавка домаћих акција и осталог капитала – конто 621900
Закључком Владе 05 број: 401-8769/2011-1 од 24. новембра 2011. године дата је
сагласност да Министарство финансија на име дела новчаног улога Републике Србије у
привредном друштву за производњу путничких аутомобила Фиат аутомобили Србија д.о.о.
Крагујевац, у складу са Измењеним и допуњеним уговором о заједничком инвестиционом
улагању Републике Србије, Fiat Group Automobiles S.p.A и Фиат Аутомобили Србија д.о.о. од 17.
марта 2011. године, изврши уплату – пренесе средства на рачун Фиат Аутомобили Србија д.о.о.
Средства за реализацију Закључка Владе у укупном износу од 33.333.000 евра у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, пренеће се са раздела
17 – Министарства финансија, функције 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови, економске класификације 621 - Набавка домаће
финансијске имовине, а најкасније до краја месеца новембра 2011. године.
Министарство финансија је дана 14.12.2011. године пренело средства на рачун Фиат
Аутомобили Србија д.о.о. у износу од 3.409.119 хиљада динара.
Утврђено је да су тестирани издаци за набавку финансијске имовине правилно
исказани.
IV ПРЕТХОДНИ ПОСТУПЦИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА СА СУБЈЕКТОМ
РЕВИЗИЈЕ ПРЕ ИЗРАЖАВАЊА МИШЉЕЊА
1.Ради спровођења ревизије Нацрта Закона о завршном рачуну буџета за 2011. годину,
Генерални државни ревизор донео је Закључак о спровођењу ревизије Нацрта Закона о завршном
рачуну буџета за 2011. годину број: 400-235/2012-01 од 06. фебруара 2012. године.
2.Нацрт извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја Министарства
финансија за 2011. годину број 400-235/2012-01 достављен је Министарству финансија
06.11.2012. године.
3.Министарство финансија и привреде је у законом предвиђеном року доставило допис
Пов. Број: 81/2012 од 19.11.2012. године, којим не оспорава ни један налаз садржан у Нацрту
извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја Министарства финансија за 2011.
годину.
4.Предлог извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја Министарства
финансија за 2011. годину број 400-235/2012-01 достављен је Министарству финансија
30.11.2012. године.
5. Министарство финансија и привреде је у законом предвиђеном року доставило допис
Пов број: 1-81/2012 од 11.12.2012. године, којим не оспорава налазе Државне ревизорске
институције садржане у Предлогу извештаја о ревизији саставних делова финансијских
извештаја Министарства финансија за 2011. годину.
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