РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2018. годину

МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
са резервом

Нисмо у могућности да се изјаснимо о консолидованим финансијским извештајима Завршног рачуна буџета Републике Србије за
2018. годину јер наведени извештаји нису сачињени у складу са принципима консолидације и не садрже све информације исказане у
финансијским извештајима индиректних корисника буџета Републике Србије.
Нисмо у могућности да потврдимо стање (вредност, структуру и промене) нефинансијске имовине Републике Србијe јер је иста
исказана на основу података из Извештаја Републичке дирекције за имовину Републике Србије који нису потпуни јер 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
2018. године износи 54,5% према подацима о бруто домаћем производу Републичког завода за статистику Србије за 2018. годину
објављеним 1. марта 2019. године, што је изнад нивоа од 45% БДП-а, одређеног Законом о буџетском систему.
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У Главној књизи нису евидентирана и у Билансу стања на дан 31. децембар 2018. године нису исказана новчана средства, племенити
метали, хартије од вредности у износу најмање од 18.961.141 хиљаду динара и учешћа капитала у домаћим нефинансијским
приватним предузећима у износу од 1.203.012 хиљада динара.
Нису потврђени, односно нису усаглашени подаци евидентирани у Главној књизи и исказани у Билансу стања на дан 31. децембар
2018. године са подацима евидентираним у помоћним књигама директних корисника буџета за износ од 4.888.262 хиљаде динара и
са подацима дужника који се односе на стање краткорочних потраживања за износ од 75.322.693 хиљаде динара. Учешће капитала у
домаћим нефинансијским приватним предузећима на дан 31. децембар 2018. године евидентирано у Главној књизи оспорено је за
износ од 23.213.882 хиљаде динара.
У Завршном рачуну буџета Републике Србије за 2018. годину:
- нису исказани приходи и примања у износу најмање од 28.431.294 хиљаде динара;
- нису исказани издаци за набавку нефинансијске имовине у износу најмање од 4.521.763 хиљаде динара;
- више су исказани издаци за набавку нефинансијске имовине у износу најмање од 3.700.207 хиљада динара;
- исказано је 95 пројектних активности које нису реализоване;
- приликом утврђивања резултата за 2018. годину, нису обухваћени приходи у износу од најмање 16.920.900 хиљада динара и нису
обухваћени расходи и издаци у износу најмање од 821.556 хиљада динара.
Управљање одређеним финансијским областима врши се на другачији начин од прописаног и то:
- примања од продаје робних резерви у корист буџета Републике у укупном износу од 2.126.467 хиљада динара евидентирана су
спровођењем обрачунског налога;
- подаци о примљеним донацијама које се воде у Управи за трезор не обухватају укупно примљене донације;
- евидентирање промена (промета) на рачунима не врши се ажурно и на основу дневних извода.
Имовина и обавезе индиректних корисника буџета Републике Србије укључених у систем извршења буџета није евидентирана у
Главној књизи трезора.
У ванбилансној евиденцији није евидентирано потраживање у износу најмање од 1.838.057 хиљада динара и више су евидентирана
потраживања за износ од 23.988.961 хиљаду динара.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скренута је пажња на питање уређења рачуноводственог система; на питање 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; на питање неусаглашености Правилника о списку корисника
јавних средстава са прописима којима је уређена област извршења кривичних санкција, оснивање и рад
органа државне управе у наведеној области; 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
скренута је пажња на питање недовољног уређења области донација.

Број препорука
Ефекти сарадње
*У поступку ревизије Министарство финансија и Управа за трезор предузели су следеће мере:
- поступили по датој препоруци и извршили исправке потраживања за плаћене доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у
складу са закључцима Владе ;

- извршили усаглашавање стања дугорчне стране финансијске имовине са Министарством грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре;
- извршили усаглашавање стања дугорочне стране финансијске имовине са Министарством рударства и енергетике Управа за резерве енергената на дан 31. децембар 2018. године у износу од 1.735.633 хиљада динара;
- усагласили стање учешћа у броју акција са „Југоинспектом“ А.Д Београд;
- наставили са трендом смањења учешћа јавног дуга у БДП-у, тако да је учешће дуга општег нивоа државе у БДП-у не
укључујући обавезе по основу реституције, на дан 30. јун 2019. године исказано у вредности од 52,1% БДП-а;
- у 2019. години су укључена средства у износу од 249.400 хиљада динара у системуизвршења буџета;
- наставили са започетом активношћу да се сва будућа примања по основу програмских и пројектних зајмова планирају у
закону којим се утврђује буџет Републике Србије за одређену годину и да се иста евидентирају у Главној књизи трезора;
- након утврђивања техничке грешке у Извештају o пoпису финaнсиjскe имoвинe у влaсништву Рeпубликe Србиje сa
стaњeм нa дaн 31. децембар 2018. гoдинe, поступили по датој препоруци и извршили исправљање грешке у наведеном
извештају, а на основу тога извршили исправно књижење у Главној књизи под датумом 1. јануар 2019. године
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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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