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1.

УВОД

У Извештају о ревизији финансијских извештаја Министарства финансија, Београд
за 2019. годину број: 400-2681/2019-03/12 од 31. јула 2020. године, Државна ревизорска
институција (у даљем тексту: Институција) је издала позитивно мишљење.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај, који
је потписало и печатом оверило одговорно лице.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности.
У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и оценили његову
веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
 приказујемо неправилности које су обелодањене у извештају о ревизији за
које је захтевано предузимање мера исправљања,
 резимирамо предузете мере исправљања и
 дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у
одазивном извештају, задовољавајуће.
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2.

НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА

2.1.

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

2.1.1. Примања од задуживања од мултилатералних институција нису
евидентирана у помоћној књизи и нису усаглашена са подацима из главне књиге
Управе за трезор
2.1.1.1. Опис неправилности
Министарство у помоћној књизи није евидентирало Примања од задуживања од
мултилатералних институција – конто 912300 у износу од 39.953 хиљаде динара и није
извршило усклађивање са подацима из главне књиге Управе за трезор, што није у складу
са чланом 18. Уредбе о буџетском рачуноводству.
2.1.1.2. Исказане мере исправљања
Министарство се изјаснило да је у 2020. години на класи 9 – Примања од
задуживања и продаје финансијске имовине евидентирана извршена конверзија средстава,
а да примања није било. У наредном периоду, евидентирање пословних промена ће се
вршити у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном
плану за буџетски систем и Уредбом о буџетском рачуноводству.
Доказ: Извештај о примањима, расходима и издацима по пројектним и
програмским зајмовима за период од 01.01.2020. до 31.10.2020. године – Образац ИППЗ и
аналитичка картица за примања од задуживања и продаје финансијске имовине.
2.1.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у
коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Отклањање утврђене
неправилности је у току.
2.2. Текући расходи
2.2.1. Погрешна економска класификација
2.2.1.1. Опис неправилности
Министарство је расходе у износу од 11.651 хиљада динара за услугу израде
Идејног решења зграде Пореске управе, евидентирало на конту 423500 – Стручне услуге,
уместо на конту 511400 – Пројектно планирање, што није у складу са чланом 14.
Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
и чланом 9. став 1. и 2. Уредбе о буџетском рачуноводству.
2.2.1.2. Исказане мере исправљања
Министарство се изјаснило да у 2020. години није било исплата у вези са
пројектним планирањем које би биле евидентиране на конту 511400, као и да ће
евидентирање пословних промена вршити у складу са Правилником о стандардном
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и Уредбом о буџетском
рачуноводству.
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Доказ: Картица помоћне књиге за конто: 423599 Остале стручне услуге, програм:
2301 Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система, програмска
активност: 0004 Административна подршка управљању у финансијском и фискалном
систему и Картица помоћне књиге за конто: 511411 – Планирање и праћење пројеката,
програм: 2301 Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система,
програмска активност: 0004 Административна подршка управљању у финансијском и
фискалном систему
2.2.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у
коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Отклањање утврђене
неправилности је у току.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА

Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили смо
да је одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта
ревизије, веродостојан.
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 који је поднео
Субјект ревизије задовољавајуће.

Генерални државни ревизор

Достављено:
- Министарству финансија, Београд и
- Архиви

________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
16. новембар 2020. године

