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1. УВОД
У Извештају о ревизији финансијских извештаја Министарства привреде за 2019.
годину, Београд (у даљем тексту: Министарство) број: 400-675/2020-06/11 од 10. септембра
2020. године Државна ревизорска институција (у даљем тексту: Институција) је дала налаз у
вези са финансијским извештајима за 2019. годину Министарства.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.
Субјекат ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај, који је
потписало и печатом оверило одговорно лице.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности.
У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај, оценили његову
веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
• приказујемо неправилности, које су обелодањене у извештају о ревизији за које
је захтевано предузимање мера исправљања
•

резимирамо предузете мере исправљања и

•

дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у
одазивном извештају, задовољавајуће.
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2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
2.1. Нефинансијска имовина у припреми
2.1.1. Реализовани пројекти чије је финансирање завршено
2.1.1.1. Опис неправилности
На синтетичком конту 015100 – Нефинансијска имовина у припреми, исказана су средства у
вредности од 12.897.814 хиљада динара, од чега се вредност од 4.315.255 хиљада динара односи
на реализоване пројекте чије финансирање је завршено и који више немају карактер нефинансијске
имовине у припреми из члана 10 Правилника о стандарадном класификационом оквиру за
буџетски систем.
У циљу отклањања описане неправилности, усвојеним Извештајем о попису финансијске
имовине и обавеза Министарства привреде са стањем на дан 31. децембар 2019. године, задужен
је Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте, да у сарадњи са Одељењем за финансијске
послове, обезбеди потребну документацију на основу које ће се средства евидентирана на
синтетичком конту 015100 – Нефинансијска имовина у припреми, искњижити из пословних књига
Министарства и укњижити у пословним књигама крајњих корисника.

2.1.1.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају који је доставило Министарство привреде дана 11. децембра
2020. године наведено је да је Закључком Владе 05 Број: 021-7394/2020 од 24. септембра 2020.
године усвојен Извештај о пројектима које је реализовало Министарство привреде у периоду
од 2014. године до 31. јула 2020. године у циљу унапређења привредног амбијента на
локалном и регионалном нивоу. Тачком 2. наведеног закључка Влада је дала сагласнот да се
средства у укупном износу од 4.379.955.116,85 динара која се воде на економским
класификацијама групе 015000, синтетички конто 015100 - Нефинансијска имовина у
припреми, искњиже из пословних књига Министарства привреде и укњиже у пословним
књигама јединица локалне самоуправе као имаоца права јавне својине над имовином, док је
тачком 3. наведеног закључка задужено Министарство привреде и јединице локалне
самоуправе да спроведу одговарајућа књижења.
Сходно наведеном, Министарство привреде је, након достављања доказа о укњижењу
у пословне књиге имаоца права јавне својине над имовином од стране јединица локалне
самоуправе, спровело одговарајућа искњижења са синтетичког конта 015100 –
Нефинансијска имовина у припреми.
Доказ: -Закључак Владе 05 Број: 021-7394/2020 од 24. септембра 2020. године
-Извештај о пројектима које је реализовало Министарство привреде у периоду
од 2014. године до 31. јула 2020. године у циљу унапређења привредног
амбијента на локалногм и регионалном нивоу
-117 дописа јединица локалне самоуправе
-Картице синтетичког конта 015100-Нефинансијска имовина у припреми
(015112, 015113, 015114 и 015115)
2.1.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај који је поднео субјект ревизије. Оценили смо да је
одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије,
веродостојан.
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Вредновање мере исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене
документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо изрећи
мишљење да је мера исправљања задовољавајућа.
Оцењујемо, да је мера исправљања, описана у одазивном извештају који је поднео
субјект ревизије задовољавајућа.
Генерални државни ревизор
________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
17. фебруара 2021. године
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- Архиви
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