РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2019. годину

МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
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Нисмо у могућности да се изјаснимо о консолидованим финансијским извештајима, јер наведени извештаји нису сачињени у поступку
консолидације укључивањем свих информација садржаних у финансијским извештајима индиректних корисника буџета Републике Србије
за 2019. годину 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 2019.
године износи 52,93% према подацима о бруто домаћем производу Републичког завода за статистику Србије за 2019. годину објављеним 1.
марта 2020. године, што је изнад нивоа од 45% БДП-а, одређеног Законом о буџетском систему.
У Главној књизи нису евидентирана и у Билансу стања на дан 31. децембар 2019. године нису исказана новчана средства, племенити
метали, хартије од вредности у износу најмање од 20.227.647 хиљада динара и обавезе у износу најмање од 19.755.194 хиљаде динара.
Нису потврђени, односно нису усаглашени подаци евидентирани у Главној књизи и исказани у Билансу стања на дан 31. децембар 2019.
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 и са подацима дужника у вези пласираних кредита и краткорочних потраживања за износ од 8.818.142
хиљаде динара.
У Завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину: нису исказани приходи и примања у износу најмање од 4.307.526 хиљаде
динара; нису исказани издаци за набавку нефинансијске имовине у износу најмање од 7.136.113 хиљада динара; више су исказани издаци за
набавку нефинансијске имовине у износу најмање од 1.005.244 хиљаде динара; исказано је 89 пројектних активности које нису реализоване;
приликом утврђивања резултата за 2019. годину, нису обухваћени расходи и издаци у износу најмање од 6.130.869 хиљада динара.
Управљање одређеним финансијским областима врши се на другачији начин од прописаног и то: приходи у износу од 138.255 хиљада
динара евидентирани су на погрешним економским класификацијама; приходи у износу од 1.180.807 хиљада динара евидентирани су као
сопствени приходи корисника буџета иако по својој природи и припадности немају третман сопствених прихода; обавезе у износу од 2.261
хиљаду динара евидентиране су на погрешним економским класификацијама; издвојена новчана средства Републике Србије у износу од
1.351.344 хиљаде динара евидентирана су у ванбилансој евденцији; корекција новчаних токова није правилно извршена, јер су у исту
укључене промене које се не односе на период извештавања; подаци о стању имовине и капитала исказани у Билансу стања на дан 31.
децембар 2019. године нису у потпуности усаглашени; трансакције евидентиране у Главној књизи трезора и помоћним књигама корисника
буџета нису усаглашене у делу евидентирања и извштавања о примљеним и реализованим средствима по основу пројеката финансираних из
примања од иностраног задуживања.
Трансакције евидентиране у Главној књизи трезора и помоћним књигама корисника буџета нису усаглашене у делу евидентирања и
извштавања о примљеним и реализованим средствима по основу пројеката финансираних из примања од иностраног задуживања.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скренута је пажња на питањa: уређења рачуноводственог система и вођења рачуноводствених евиденција; уређења 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; на питање да Законом
о буџетском систему 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; неусаглашености одредби члана 78. Закона о буџетском систему са одредбама чл. 79. и 92. истог закона; обрачуна додатка за време
проведено у радном односу који се обрачунава у систему централизованог обрачуна за државне службенике и намештенике; недовољне
уређености пописа имовине и обавеза у дипломатско-конзуларним представништвима; недовољне уређености начина и поступка евидентирања у
Главној књизи трезора и начина извештавања о потраживањима Републике Србије по основу ненаплаћених пореских и непореских прихода и
примања од продаје имовине; неусаглашености образаца на којима се утврђује резултат пословања са Законом о буџетском систему; исказивања
коришћења текуће буџетске резерве у завршном рачуну буџета Републике Србије у случају ребаланса; неусаглашености Закона о буџетском
систему и Закона о донацијама и хуманитарној помоћи у погледу дефинисања донације и недовољног уређења области донација и скренута је
пажња на питање недовољне уређености пословања дипломатско-конзуларних представништава.

Ефекти сарадње
*У поступку ревизије Министарство финансија и Управа за трезор предузели су следеће мере:
- У току 2020. године судовима су пренета средства остварена у току 2019. године од наплате
судских такси у износу од 41.987 хиљада динара;
- достављено је образложење да су ради исправног планирања и исказивања примања од
иностраног задуживања Законом о изменама и допунама Закона о буџету РС за 2020. годину
планирана, између осталог, средства зајма Немачке развојне банке (КFW), на економској
класификацији 621 - Набавка домаће финансијске имовине, извор 11 - Примања од иностраних
задуживања, у оквиру раздела 22 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
функција 450 – Саобраћај;
- упутили су привредном друштву „Дипос“ доо, Београд Инструкцију за уплату дела добити за
2019. годину на рачун 840-745123843-98 – Део добити јавних предузећа и других облика
организовања;
- Комисија за заштиту конкуренције доставила је допис са захтевом за отварање новог рачуна за
уплату вишка прихода над расходима ове комисије;
- доставили су Развојној агенцији Србије инструкцију да уплату вишка прихода над расходима
јавне агенције врши на рачун за уплату јавних прихода број: 840-741222843-48 – Вишак
прихода над расходима јавне агенције;
- Министарство финансија и Управа за трезор извршили су пренос средстава у буџет Републике
Србије која се односе на примања од продаје финансијске имовине Републике Србије (58.287
комада обичних акција Јубмес банке а.д. Београд).
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Министарство финансија је у обавези
да достави одазивни извештај о
отклањању утврђених налаза и доказе о
даљем поступању по датим
препорукама.
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