РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Београд за 2019. годину
МИШЉЕЊЕ
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МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Мање је исказало стање новчаних средстава, племенитих метала и хартија од вредности
(конто 121000) и капитала (конто 311000) за износ од 24.757 хиљада динара, јер у помоћним
књигама и евиденцијама није евидентирало девизна новчана средства са девизних рачуна
који се воде код Управе за трезор и Народне банке Србије, укупне динарске противвредности
од 24.757 хиљада динара;
Мање је исказало Обавезе према добављачима (252000) и Активна временска разграничења
(131000) у износу од најмање 2.296 хиљада динара, јер у пословним књигама није
евидентирало обавезе према добављачима за сталне трошкове, услуге одржавања софтвера и
банкарске услуге за исплате новчаних накнада корисницима права за месец децембар 2019.
године;
Мање је исказало активна временска разграничења (конто 131100 – Разграничени расходи до
једне године) и пасивна временска разграничења (конто 291200 – Разграничени плаћени
расходи и издаци) у износу од 3.039 хиљада динара, јер приликом израде финансијских
извештаја није извршило одговарајућа књижења у вези са плаћеним авансима за
нефинансијску имовину;
Мање је исказало Ванбилансну активу (351000) и Ванбилансну пасиву (352000) у износу од
1.084 хиљаде динара, jер у помоћним књигама и евиденцијама није евидентирало туђа
основна средства добијена на коришћење;
У својим помоћним књигама и евиденцијама, води авансе за нефинансијску имовину, дате у
ранијем периоду (пре 2009. године), у износу од најмање 110.992 хиљаде динара, за које није
извршило усаглашавање на дан састављања финансијских извештаја;
Пописна комисија Министарства је нефинансијску имовину у припреми у вредности од
530.308 хиљада динара пописала на основу расположиве рачуноводствене документације, а
не непосредним увидом и физичким пописом имовине;
Пописне комисије Министарства нису доставиле извештаје о извршеном попису у
прописаним роковима;
Пописне комисије Министарства нису извршиле попис меница и гаранција прибављених у
поступцима јавних набавки;
Није усагласило одредбе интерних аката у делу којим се уређује организација послова унутар
организационих јединица, задаци финансија и рачуноводства, као и са насталим променама у
делу извршења буџета, увођењем индиректних корисника у Информациони систем извршења
буџета (ИСИБ).
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Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је у обавези да достави одазивни
извештај о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

