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1. УВОД
У Извештају о ревизији финансијских извештаја Министарства финансија за
2020. годину број: 400-177/2021-03/12 од 5. јула 2021. године Државна ревизорска
институција (у даљем тексту Институција) је издала позитивно мишљење.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току
ревизије, Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног
извештаја.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај
СП број: 298-/2021-18 од 8. октобра 2021. године и Допуну одазивног извештаја од 5.
новембра 2021. године, који је потписало и печатом оверило одговорно лице.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених
неправилности. У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и
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

ПРИОРИТЕТ 2
2.1 Припрема и доношење финанансијског плана
2.1.1 Родно одговорно буџетирање
2.1.1.1 Опис
Министарство није у Предлогу финансијског плана за 2020. годину укључило
додатни програмски циљ, односно програмску активност и пројекат у процес родно
одговорног буџетирања у складу са Планом увођења родно одговорног буџетирања у
поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2020. годину.
2.1.1.2 Исказане мере исправљања
Министарство у достављеном Одазивном извештају наводи да, имајући у виду
послове државне управе које, у складу са чланом 3. Закона о министарствима 1 обавља,
не постоје одговарајући програми/пројекти у програмској структури министарства, у
којима би се могли формулисати адекватни родно сензитивни циљеви и показатељи.
У достављеној Допуни одазивног извештаја Министарство наводи да ће у
поступку планирања и припреме буџета Републике Србије за 2023. годину преиспитати
могућности да се на основу доступних статистичких података у оквиру постојећих
програма и програмских активности формулишу родно одговорни циљеви који ће
адекватно моћи да измере допринос унапређењу равноправности .
2.1.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у
коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Отклањање утврђене
неправилности је у току.
2.1.2 Извештај о учинку
2.1.2.1 Опис неправилности
Министарство је сачинило непотпун Извештај о учинку програма за 2020.
годину, јер исти не садржи све прописане показатеље, односно у истом нису наведене
циљне вредности за 2020. годину, остварене вредности показатеља учинка, као ни
образложења насталих одступања у спровођењу за све текуће програме, програмске
активности и пројекте, а што није у складу са чланом 31. Закона о буџетском систему.
2.1.2.2 Исказане мере исправљања
Министарство наводи, да у складу са Упутством за припрему програмског
буџета, а с обзиром на то да је фокус програмског буџета на коришћењу информација о
исходима програмских активности и пројеката, као и квантитета, квалитета и
ефикасности пружања јавних услуга није потребно дефинисати циљеве и показатеља
учинка за програмске активности типа: администрација и управљање; трансфери;
накнаде корисницима социјалне заштите; буџетска резерва. Приликом израде Предлога
1
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буџета за 2022. годину са пројекцијама за 2023 и 2024. годину постављени су циљеви
и индикатори на већем броју програмских активности у односу на 2020. годину.
2.1.2.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у
коме је објективно могуће предузети мере исправљања. Отклањање утврђене
неправилности је у току.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај, који је поднело Министарство финансија.
Оценили смо да је одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно
лице Министарства финансија, веродостојан.
Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене
документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо
изрећи мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.
Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је поднело
Министарство финансија задовољавајуће.
Напомена:
У складу са одредбама члана 37. Закона о Државној ревизорској институцији, а
након истека рокова исказаним у одазивном извештају, потребно је да обавештавате
Државну ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању
откривених неправилности према роковима из одазивног извештаја и доставите
одговарајуће доказе.
По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте
остварене након спровођења препорука и отклањања откривених неправилности.
У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и
активностима из одазивног извештаја.
Генерални државни ревизор
Сачинила:
Ана Радумило
Контролисала:
Гордана Узелац
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