РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Министарства просвете,
науке и технолошког развоја
за Главе 26.0 и 26.4, Београд за 2019. годину
МИШЉЕЊЕ
са резервом

Консолидовани финансијски Извештаји о извршењу буџета за 2019. годину нису сачињени у складу са принципима
консолидације
Министарство није сачињавало периодичне консолидоване извештаје о извршењу буџета.
Министарство није успоставило јединствену помоћну књигу, а у циљу реалоцирања расхода по функцијама,
Н
евидентирање пословних промена вршило је употребом непрописних програмских и економских класификација.
А
Министарство је расходе у износу од најмање 22.530 хиљада динара евидентирало на погрешној економској
Л
класификацији.
А
Подаци
о
примањима
од
задуживања
неусаглашени
су са подацима исказаним у Главној књизи Трезора за износ од
З
432.307 хиљада динара, док су подаци о садашњој вредности нематеријалне имовине неусаглашени са подацима
И
исказаним у помоћној књизи основних средстава за износ од 79.602 хиљаде динара.
Пописна комисија није извршила попис датих аванса у износу од 29.312 хиљада динара.
Министарство није донело Стратегију управљања ризиком.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Прописима није ближе уређен начин, поступак сачињавања, облик и садржај
Консолидованог извештаја који сачињава директни корисник буџетских средстава
Републике Србије који у својој надлежности има индиректне кориснике буџетских
средстава, а који примају средства од више директних корисника буџетских
средстава Републике Србије.
Прописима није прецизно уређен начин евидентирања примања од задуживања и
расхода и издатака из наведеног извора финансирања, у условима када преузимање
наставка реализације Оквирног уговора о зајму врши други директни корисник
буџетских средстава Републике Србије.

Ефекти постигнути у току ревизије
- Министарство је успоставило јединствену
помоћну књигу;
- почев од 1. јануара 2020. године Министарство
не врши евидентирање извршених расхода и
издатака, ради њихове реалокације по функцијама,
употребом непрописне програмске и економске
класификације;
- Министарство је у поступку ревизије донело
Решења о укњижењу основних средстава ради
усаглашавања вредности основних средстава са
стањем исказаним у помоћној књизи основних
средстава.
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