Резиме кључних налаза из Извештаја о ревизији финансијских извештаја
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
за Главе 26.0, 26.1 и 26.2 за 2018. годину
МИШЉЕЊЕ
са резервом

Министарство не сачињава периодичне консолидоване извештаје о извршењу буџета.
Министарство пре израде консолидованих образаца 5, у смислу директног корисника буџетских средстава
Републике Србије који у својој надлежности има индиректне буџетске кориснике, не врши контролу и сравњење
података из годишњих извештаја о извршењу буџета индиректних корисника, што проузрокује значајна одступања
исказаних података.
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Министарство не сачињава образац Биланса стања на нивоу директног корисника буџетских средстава, већ
сачињава више образаца Биланса стања на нивоу сваке од Глава.
Почетно стање у Билансу стања нетачно је исказано за износ од 5.164 хиљаде динара, док је исказана вредност
нефинансијске имовине у сталним средствима у активи и пасиви неусаглашена за износ од 54.743 хиљаде дин.
У пословним књигама нису евидентирани: аванси у износу од најмање 9.255 хиљада динара; новчана средства у
износу од најмање 23.336 хиљада динара и обавезе у износу од најмање 2.161 хиљаде динара и стамбени објекат у
Крагујевцу, док је висина датих аванса у почетном стању мање исказана за износ од најмање 115.865 хиљада
динара. Истовремено, у пословним књигама су евидентирани уџбеници укупне вредности 1.254.620 хиљада динара
који су дистрибуирани школама.
У помоћној књизи основних средстава нису евидентиране нематеријална имовина вредности 217.212 хиљада
динара и зграде и грађевински објекти вредности 372.534 хиљаде динара.
Издаци у износу од 693.145 хиљада динара и обавезе у износу од 1.006.875 хиљада динара евидентирани су на
неодговарајућим економским класификацијама, док су извршени расходи и издаци за потребе индиректних
корисника буџетских средстава Министарства у износу од 5.093.747 хиљада динара неправилно евидентирани на
нивоу синтетичких конта.
Није извршен попис инвестиција у току.
На нивоу Министарства није успостављена јединствена помоћна књига, а евидентирање пословних промена
извршено је на непрописаним програмским активностима, неправилном употребом конта 499121 - Текућа резерва.
Министарство није донело Стратегију управљања ризиком и није сачинило регистар ризика.

Консолидовани финансијски Извештаји о извршењу буџета за 2018. годину нису
сачињени у складу са принципима консолидације, услед чега нисмо у
могућности да се изјаснимо о истим.

Ефекти постигнути у току ревизије
евидентирање расхода и издатака за потребе
индиректних корисника буџетских средстава врши
се на нивоу субаналитичких конта;
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извршено је евидентирање динарских и девизних
новчаних средстава;
у помоћној књизи основних средстава
евидентирана је нематеријална имовина вредности
217.212 хиљада динара;
евидентирање обавеза по основу програма
дефинисаних Законом о научноистраживачкој
делатноси врши се на групи конта 254000 – Остале
обавезе из буџета;
употпуњени су подаци о непокретностима
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