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1. УВОД
У Извештају о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности
пословања Министарства финансија Београд за 2017. годину број: 400-577/2018-03/21 од
2. октобра 2018. године, Државна ревизорска институција (у даљем тексту: Институција)
је издала мишљење без резерве о правилности пословања.
С обзиром да откривена неправилност није била у потпуности отклоњене у току
ревизије, Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.
Министарство финансија је у остављеном року од 45 дана доставило Одазивни
извештај 18 Број: 401-00-3569/2018 од 19. новембра 2018. године и допуну Одазивног
извештаја 18 Број: 401-00-3569/2018 од 25. новембра 2018. године, који су по овлашћењу
министра потписала и печатом оверила Ана Радевић, вд секретара (у даљем тексту:
Одазивни извештај).
У Одазивном извештају је приказана мера исправљања утврђене неправилности.
У послеревизионом поступку смо прегледали Одазивни извештај и оценили
његову веродостојност и оценили да ли је мера исправљања задовољавајућа.
У овом извештају:
• приказујемо неправилност која је обелодањена у извештају о ревизији за коју је
захтевано предузимање мере исправљања,
• резимирамо предузету меру исправљања и
• дајемо мишљење о томе да ли је мера за исправљање стања, исказана у
одазивном извештају, задовољавајућа.

2. НЕПРАВИЛНОСТ И МЕРА ИСПРАВЉАЊА
2.1 Извештај о извршењу буџета – Текући расходи и издаци
2.1.1 Набавка стране финансијске имовине (конто 622000)
2.1.1.1 Опис неправилности
У финансијским извештајима нису исказани издаци за набавку стране финансијске
имовине у укупном износу од 1.599.628 хиљада динара, који се односе на средства
коришћена на име премошћавања финансирања пројеката ЕУ и у истом износу за
извршени повраћај средстава од стране ЕУ нису исказана примања од отплате кредита
датих међународним организацијама у корист нивоа Републике.
2.1.1.2 Исказана мера исправљања
Министарство финансија је прихватило препоруку и у поступку ревизије је, ради
отклањања уочене неправилности, предузело одређене активности у вези са датом
препоруком и донело Решење број: 011-00-00334/1/2018-08 од 6. септембра 2018. године,
којим ставља ван снаге пословни процес утврђен Решењем број: 011-00-00334/2018-08 од
27. априла 2018. године у делу под бројем 4.9. – „Корекција расхода у случају повраћаја
средстава из ЕУ фондова“.
Уз Одазивни извештај достављени су докази о поступању по наведеној препоруци,
односно о евидентирању средстава коришћених на име премошћавања финансирања
пројеката ЕУ у 2018. години, у оквиру економске класификације 622000- Набавка стране
финансијске имовине и у оквиру економске класификације 922300-Примања од отплате
кредита датих међународним организацијама у корист нивоа Републике. (Доказ: Извод 1
за рачун 840-922322843-55 од 11. децембра 2018. године, решење 18 број: 401-00-000221/2018 од 18. децембра 2018. година, налог за књижење број: 2691 од 28. новембра 2018.
године и налог за књижење број: 2877 од 11. децембра 2018. године).
2.1.1.3 Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНОЈ МЕРИ ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај, који је поднело Министарство финансија.
Оценили смо да су одазивни извештај, који је потписом и печатом по овлашћењу
министра потврдила Ана Радевић, вд секретара, веродостојни.
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 које је поднело
Министарство финансија, задовољавајуће.
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