РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја
Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд за 2019. годину

МИШЉЕЊЕ
Позитивно мишљење
о финансијским извештајима

Набављене лиценце за кориснике електронске писарнице нису евидентиране у пословним књигама на групи конта 016000 - Нематеријална
имовина у периоду настанка пословне промене (Записник о квантитативном пријему лиценци сачињен 11.10.2019. године), већ на основу
стања утврђеног по попису.

Н
А
Л
А
З
И

Издаци у износу од 48.317 хиљада динара по основу набавке софтвера (апликативни софтвер огласне табле у циљу информисања
запослених у јавној управи о активностима у оквиру реформе јавне управе и апликативни софтвер са модулима за подршку управном
одлучивању, организовање и спровођење државног стручног испита и посебног стручног испита за матичара и вођење евиденција о
положеним испитима), евидентирани су на економској класификацији 423000 - Услуге по уговору, уместо на економској класификацији
515000 – Нематеријална имовина.
Помоћна књига основних средстава у делу који се односи на нематеријалну имовину, не садржи податке о апликацији ,,Посебног бирачког
списка националних мањина и Регистра националних савета“, при чему је у 2019. години на наведеној апликацији извршено унапређење
(надоградња) у износу од 2.996 хиљада динара, и по том основу добављач је доставио задњу верзију изворног кода.
Вредност нематеријалне имовине (синтетички конто 016100) у Билансу стања на дан 31.12.2019. године потцењена је за износ од 48.317
хиљада динара, и то на име набавке апликативних софтвера.
У Билансу стања Министарства државне управе и локалне самоуправе на дан 31.12.2019. године исказана је ванбилансна актива и
ванбилансна пасива у износу од 108.219 хиљада динара, коју чини вредност меница и банкарских гаранција издатих на име испуњења
уговорних обавеза од стране добављача, при чему је према описима који су дати у евиденцији, средствима финансијског обезбеђења у
износу од 70.605 хиљада динара, на дан биланса истекао рок важења на који су издате. У Билансу стања Буџетског фонда за националне
мањине на дан 31.12.2019. године није исказана вредност ванбилансне активе и пасиве, док је према подацима из евиденција и Извештаја
централне пописне комисије вредност примљених меница и банкарских гаранција на дан 31.12.2019. године, износила 50.964 хиљаде
динара.

Мере предузете у поступку ревизије
Одлуком број 417-02-1/2020-03 од 30.
марта 2020. године усвојена је корекција
Биланса стања (образац 1) на дан
31.12.2019. године у делу који се односи
на почетно стање ванбилансне активе и
пасиве у односу на Биланс стања за 2018.
годину. У почетном стању Биланса стања
на дан 31.12. 2019. године средства у
износу од 660 хиљада динара (стање на
девизним рачунима претходне године)
уместо ванбилансне активе и пасиве
исказана су на групи конта 121000 новчана средства, племенити метали,
хартије од вредности.
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