РЕЗИМЕ

Извештај о ревизији финансијских извештаја Министарства одбране за 2018. годину

МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
са резервом
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Министарство није у Билансу стања на дан 31.12.2018. године, као ни у помоћним књигама и еведенцијама, исказало стање на девизним
рачунима у укупном износу од 2.574.394 хиљаде динара, што није у складу са чланом 9. и 11. Правилника о стандардном класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству.
Министарство је у Билансу стања на дан 31.12.2018. године и помоћним књигама и еведенцијама, више исказало девизне акредитиве у
укупном износу од 31.396.118 хиљада динара, што није у складу са чланом 9. и 11. Правилника о стандардном класификационом оквиру и
контном плану за буџетски систем и чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству.
Министарство није у Билансу стања на дан 31.12.2018. године, као ни у помоћним књигама и еведенцијама, исказало Потраживања од
фондова по основу исплаћених накнада запосленима у укупном износу од 7.458 хиљада динара, што није у складу са чланом 9. и 11.
Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству.
Министарство није у Билансу стања на дан 31.12.2018. године, као ни у помоћним књигама и еведенцијама, исказало Обавезе према
добављачима за износ од најмање 113.144 хиљаде динара, што није у складу са чланом 9. и 12. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству.

СКРЕТАЊЕ

ПАЖЊЕ

Одредбама члана 75. Закона о буџетском систему прописано је да Влада ближе уређује буџетско
рачуноводство и начин вођења консолидованог рачуна трезора, док министар надлежан за послове финансија
уређује начин вођења буџетског рачуноводства и садржај и начин финансијског извештавања за директне и
индиректне кориснике буџетских средстава, кориснике средстава организација за обавезно социјално
осигурање и буџетске фондове Републике Србије и локалне власти. Сагласно одредби члана 5. став 2. Уредбе
о буџетском рачуноводству, трансакције и остали догађаји евидентирају се у тренутку када се готовинска
средства приме, односно исплате. Одредбама члана 7. став 1. тачка 2) и став 3 тачка 1) ове уредбе прописано
је да је биланс стања финансијски извештај састављен на основу усвојених рачуноводствених политика са
образложењима које нису донете од министра надлежног за послове финансија на основу овлашћења из
члана 75. став 2. Закона о буџетском систему. Непостојање рачуноводствених политика има за последицу да
у пословним књигама и Билансу стања на дан 31. 12. 2018. године – Образац 1 Министарства одбране нису
исказане Обавезе по основу расхода за запослене у износу од најмање 3.102.099 хиљада динара.
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У току ревизије отклоњене су неправилности :
* Министарство је у поступку ревизије, налогом број 591 од
17.05.2019. године за мање исказана потраживања
спроведело одговарајућа књижења на субаналитичком конту
122192 - Потраживања од фондова по основу исплаћених
накнада запосленима.

Министарство одбране је у
обавези да достави одазивни
извештај о отклањању
утврђених налаза и доказе о
даљем поступању по датим

