РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Министарства спољних послова,
Београд за 2019. годину
МИШЉЕЊЕ
Мишљење са резервом о финансијским извештајима
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Расходи и издаци Министарства спољних послова и дипломатско-конзуларних представништава у
износу најмање од 13.044 хиљаде динара погрешно су евидентирани и исказани у Извештајима о
извршењу буџета - Образац 5.
У Билансу стања - Образац 1 на дан 31. децембар 2019. године нетачно су исказани подаци јер је:
- погрешно евидентирана кауција за дугорочни закуп пословнох простора и резиденција за потребе
дипломатско-конзуларних представништава у износу од 61.249 хиљада динара;
- више исказана нето вредност зграда и грађевинских објеката за 83.200 хиљада динара;
- мање исказана опрема у вредности најмање од 1.955 хиљада динара;
- мање исказана нефинансијска имовина у припреми и аванси у вредности најмање од 43.034 хиљаде
динара;
- мање исказана вредност обавеза у износу најмање од 183.848 хиљада динара, које се односе на нето
плате и накнаду за увећане трошкове живота и услове рада запослених у дипломатско–конзуларним
представништвима за децембар 2019. године.
Није извршен попис имовине и обавеза у износу од 231.642 хиљада динара.
Није усаглашена помоћна књига основних средстава са Главном књигом Министарства у износу од
17.751 хиљаде динара.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
1) Област планирања, извршења, евидентирања прихода, примања, расхода и издатака у
дипломатско–конзуларним представништвима, као и област извештавања о пословним променама
насталим у овим организационим јединицама није уређена Законом о буџетском систему, нити је
уређена посебним прописом или актом како је то прописано чланом 75. Закона о буџетском
систему. Прописима за буџетски систем није у потпуности уређена област евидентирања и
извештавања о насталим променама на имовини Републике Србије коју користе дипломатскоконзуларна представништва и није уређен начин и поступак евидентирања и извештавања о датим
авансима и обавезама насталим у овим екстериторијалним организационим јединицама.
Потреба да се овај сегмент јавног сектора посебно уреди произилази из чињенице да ове јединице
послују ван територије Републике Србије, у складу са прописима Републике Србије и земље
пријема, да се ради о девизном пословању преко пословних банака у иностранству и да ове
јединице имају посебне потребе у смислу континуитета у редовном пословању и задржавања дела
буџетских средстава на рачунима на дан 31.12. текуће године. Због тога указујемо на неопходност
уређења пословања дипломатско-конзуларних представништава прописима који се односе на
буџетски систем, уважавајући све специфичности њихове екстериторијалности и девизног
пословања.
2) Указујемо на потребу доношења акта из члана 52. став 2. Закона о спољним пословима, којим ће
се уредити ближи услови за остваривање права запослених на посебан додатак на основну плату,
посебне накнаде трошкова (за здравствено осигурање, за трошкове становања, за трошкове
школовања, за трошкове превоза посмртних остатака) и друга примања (отправничко, жеранско и
функционално примање), као и коефицијенте за обрачун и исплату плата дипломата.

ЕФЕКТИ
САРАДЊЕ
У току ревизије отклоњене су грешке:
* У поступку ревизије Министарство је
отклонило утврђену грешку из Резиме
налаза под редним бројем (5), тако што
је туђу имовину (непокретности у
Тунису и Њујорку) искњижило из
помоћне књиге основних средстава, а
што је у складу са Резолуцијом са
наставка деветнаестог састанка
Мешовитог комитета за расподелу
дипломатско – конзуларне имовине
бивше СФРЈ одржаног у Београду 2. и 3.
јула 2019. године.

Министарство спољних послова је у обавези
да у року од 90 дана достави одазивни извештај
о отклањању утврђених неправилности и доказе
о поступању по датим препорукама
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