РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије, Београд за 2020. годину

МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
са резервом
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Консолидовани финансијски извештаји нису сачињени у поступку консолидације укључивањем свих информација садржаних у
финансијским извештајима корисника буџета Републике Србије за 2020. годину, због чега се нисмо изјаснили о истим и нисмо у
могућности да потврдимо стање (вредност, структуру и промене) нефинансијске имовине Републике Србијe, јер је иста евидентирана и
исказана на основу података из Извештаја Републичке дирекције за имовину Републике Србије који нису потпуни, односно који не
обухватају податке о имовини свих корисника буџета Републике Србије.
Учешће дуга општег нивоа државе у бруто домаћем производу, не укључујући обавезе по основу реституције, на дан 31. децембар 2020.
године износи 58,23% према подацима о бруто домаћем производу Републичког завода за статистику Србије за 2020. годину објављеним 1.
марта 2021. године, што је изнад нивоа од 45% БДП-а, одређеног Законом о буџетском систему.
У Билансу стања на дан 31. децембар 2020. године нису исказана потраживања Републике Србије по основу ненаплаћених пореских и
непореских прихода и потраживања по основу ненаплаћених примања од продаје имовине.
Нису потврђени, односно нису усаглашени подаци евидентирани у Главној књизи и исказани у Билансу стања на дан 31. децембар 2020.
године са подацима евидентираним у помоћним књигама директних корисника буџета за износ од 999.999 хиљада динара, а односе се на
стање дугорочне домаће имовине.
У Завршном рачуну буџета Републике Србије за 2020. годину:
- нису исказана примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу најмање од 5.403.695 хиљада динара;
- више су исказана примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу најмање од 7.071.402 хиљадe динара и у истом износу
више су исказани расходи за дисконте на дугорочне хартије од вредности;
- више су исказани издаци за отплату главнице у износу најмање од 5.824 хиљаде динара;
- мање су исказане обавезе у износу најмање од 4.689.336 хиљада динара и пасивна временска разграничења у износу најмање од 7.674.647
хиљада динара;
- приликом утврђивања резултата за 2020. годину, више су обухваћени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу
најмање од 13.010.221 хиљаду динара.
Управљање одређеним финансијским областима врши се на другачији начин од прописаног и то:
- приходи у износу од 1.366.032 хиљаде динара евидентирани су и исказани као сопствени приходи корисника буџета иако по својој
природи и припадности немају третман сопствених прихода;
- корекција новчаних токова није правилно извршена, јер су у исту укључене промене које се не односе на обрачунски период.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скрећемо пажњу на следећа питања и то на: уређење рачуноводственог система и вођења рачуноводствених евиденција; евидентирање
промена и трансакција које се односе на период извештавња 01.01. - 31.12.2020. године; проблем непостојања помоћне књиге нефинансијске
имовине Републике Србије; уређење начина евидентирања и исказивања, односно објављивања података и информација о трансакцијама које
се обављају преко подрачуна корисника буџетских средстава отворених код Министарства финансија – Управе за трезор и рачуна отворених
код Народне банке Србије; неусаглашености Правилника о списку корисника јавних средстава са Законом о буџетском систему и
дефиницијама директних и индиректних корисника буџета; Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и
наредне две буџетске године, који је дат у Општем делу Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину (члан 5.); чињеницу да Завршни
рачун буџета Републике Србије за 2020. годину садржи 85 пројектних активности које нису реализоване и у оквиру којих није било извршења
расхода и издатака; питање да Законом о буџетском систему у члану 2. тачка 52) није дефинисано да се у Закону о завршном рачуну буџета
Републике Србије исказује имовина и обавезе Републике Србије и није дефинисано да наведени закон обухвата финансијске извештаје у
којима се утврђује буџетски дефицит или суфицит и исказује имовина и обавезе; питање неусаглашености одредби члана 78. Закона о
буџетском систему са одредбама чл. 79. и 92. истог закона; чињеницу да акт из члана 47(с3) Закона о буџетском систему није донет и да није
уређена област остваривања и коришћења сопствених прихода; недовољну уређеност накнаде трошкова за долазак на рад и одлазак са рада у
делу документовања наведених трошкова, односно аката на основу којих се врши обрачун и исплата прописане накнаде трошкова; потребу
уређења начина и поступка достављања докумената Министарству финансија у поступцима принудне наплате по пресудама или актима из
поступака пред судом у којима није прецизно одређен орган државне управе као тужена страна или као тужилац, односно у којима је само
наведена Република Србија; питање неусаглашености образаца на којима се утврђује резултат пословања са Законом о буџетском систему;
неусаглашености Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава,
корисника средстава организације за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилника о стандардном класификационом
оквиру и Контном плану за буџетски систем, у делу који се односи на евидентирање и исказивање нефинансијске имовине; неусаглашеност
Закона о буџетском систему и Закона о донацијама и хуманитарној помоћи у погледу дефинисања донације и на питање недовољног уређења
области донација.
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Министарство финансија је у
обавези да достави одазивни
извештај о отклањању откривених
неправилности и доказе о даљем
поступању по датим препорукама.

