РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад за 2020. годину
МИШЉЕЊЕ
Позитивно мишљење
о консолидованим финансијским извештајима

1. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, директни корисници буџета АП Војводине и Покрајински завод за заштиту
природе, индиректни корисници буџета АП Војводине, су у буџетској 2021. години отклонили неправилности евидентирања и исказивања
накнада за рад лица која су запослена код послодавца, а ангажована у комисијама и другим радним телима послодавца.
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2. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, директни корисник буџета АП Војводине, је у пoмоћним књигама на
дан 31.12.2020. године, прокњижио рачун добављача GDI Solutions d.o.o. Београд, број 251/12/2020 од 31.12.2020. године. На тај начин
смањени су дати аванси, депозити и кауције за 2.159 хиљада динара и смањени су разграничени плаћени расходи и издаци за 2.159 хиљада
динара.
3. Педагошки завод Војводине, индиректни корисник буџета АП Војводине је налогом за књижење број 5-13 у пословним књигама
евидентирао: обавезе по основу расхода за запослене у износу од 37 хиљада динара као и обрачунате неплаћене расходе и издатке у истом
износу. Са наведеним изменама, Педагошки завод Војводине је сачинио нови образац 1-Биланс стања, који је 22.04.2021. године поднет
Управи за трезор, и као такав преузет у консолидовани Биланс стања буџета АП Војводине.
4. Педагошки завод Војводине, индиректни корисник буџета АПВ је налозима за књижење број 1-175, 1-176, 1-177, 1-178 и 16-30 у
пословним књигама, евидентирао обавезе према добављачима и обрачунате неплаћене расходе и издатке у износу од 27 хиљада динара.Са
наведеним изменама, Педагошки завод Војводине је сачинио нови образац 1-Биланс стања, који је 22.04.2021. године поднет Управи за
трезор, и као такав преузет у консолидовани Биланс стања буџета АП Војводине.
5. Покрајински завод за спорт и медицину спорта Нови Сад, индиректни корисник буџета АП Војводине, је налогом за књижење број МН2521 у пословним књигама, евидентирао обавезе према добављачима и обрачунате неплаћене расходе и издатке у износу од 102 хиљаде
динара. Са наведеним изменама, Покрајински завод за спорт и медицину спорта Нови Сад је сачинио нови образац 1-Биланс стања, који је
22.04.2021. године поднет Управи за трезор, и као такав преузет у консолидовани Биланс стања буџета АП Војводине.
6. Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин,индиректни корисник буџета АП Војводине, је налогом за књижење број
34, у пословним књигама, евидентирао обавезе према добављачима и обрачунате неплаћене расходе и издатке у износу од 199 хиљада
динара. Са наведеним изменама, Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин је сачинио нови образац 1-Биланс стања,
који је 22.04.2021. године поднет Управи за трезор, и као такав преузет у консолидовани Биланс стања буџета АПВ.
7. Индиректни корисници буџета АП Војводине: Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама Нови Сад,
Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију Нови Сад, Покрајински завод за спорт и медицину спорта Нови Сад,
Покрајински завод за заштиту природе Нови Сад, Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, „Војвођански симфонијски оркестар“
Нови Сад, Спомен збирка Павла Бељанског Нови Сад, Српско народно позориште Нови Сад, Покрајински завод за заштиту споменика
културе Петроварадин, Позоришни музеј Војводине Нови Сад, Музеј Војводине Нови Сад, Музеј савремене уметности Војводине у Новом
Саду, Културни центар Војводине „Милош Црњански“ Нови Сад, Галерија ликовне уметности-поклон збирка Рајка Мамузића Нови Сад,
Издавачки завод „Форум“ Нови Сад, Архив Војводине Нови Сад унели су податке о планираним приходима и примањима, као и износе
одобрених апропријација за расходе и издатке, у колону 4 Обрасца 5 – Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1.2020. године до
31.12.2020. године. Са наведеним изменама, индиректни буџетски корисници су сачинили нове Обрасце -5 Извештаје о о извршењу буџета
који су поднети Управи за трезор.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ:
Скрећемо пажњу на чињенице:
- да је нефинансијска имовина у сталним средствима вреднована на два начина, према набавној
вредности умањеној за исправку вредности по основу амортизације у износу од 5.569.524 хиљаде
динара и по реалној (фер) вредности 138.968.808 хиљада динара;
- да је учешће капитала у домаћим пословним банкама односно у „Развојној банци Војводине“ а.д.
Нови Сад на дан 31.12.2020. године исказано у износу од 9.952.561 хиљаду динара, решењем
Привредног суда у Новом Саду од 8. априла 2013. године отворен је поступак стечаја над
„Развојном банком Војводине“ а.д. Нови Сад;
- да су неусаглашене одредбе члана 5. став 3. Уредбе о буџетском рачуноводству и члана 4. став 3.
тачка 1а) Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално
осигурање и буџетских фондова, које представљају одступање од готовинске основе за вођење
буџетског рачуноводства за примљена средства донација, хуманитарне помоћи и финансијске
помоћи Европске уније у девизама са чланом 2. став 1. тачка 45. Закона о буџетском систему,
којим је прописано да је донација наменски бесповратан приход, што подразумева да се
трансакција пријема девизних средстава од донација евидентира у моменту њиховог примања у
складу са готовинском основом за вођење буџетског рачуноводства.
- да би судски спорови које води АПВ, с обзиром на њихову вредност, могли да имају материјални
значај.

