Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЋЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА
Број: 401-00-00739/2020-01-02
Датум: 15. децембар 2020. године
Немањина 22-26, Београд

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Макензијева 41
11000 Београд
На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени
гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Министарстсво грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, Београд, подноси
ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА ГРАЋЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ, БЕОГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ
Број и датум извештаја о ревизији: 400-674/2020-06/12 од 15. септембра 2020. године

1) У поступку ревизије нису утврђени налази приоритета 1.
II
1) У поступку ревизије нису утврђени налази приоритета 2.

III
Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 3 које захтевају отклањање и након
рока за припремање наредног сета финансијских извештаја.

РБ
1

Лица задужена за
предузимање мере Период у којем се планира предузимање
исправљања
мере исправљања
На синтетичком конту 015100 - Министарство грађевинарства, Одељење за буџет Мера исправљања биће предузета
Нефинансијска имовина у припреми, саобраћаја и инфраструктуре је и
финансијско након консултација са Републичком
исказана су средства у вредности од започело
активности
на управљање
у дирекцијом за имовину Републике
208.554.827 хиљада динара, од чега отклањању неправилности и сарадњи са лицима Србије, од које се за отклањање
се вредност од 4.490.625 хиљада упућени су дописи Републичкој задуженим
за неправлности очекују смернице у
динара
односи
на реализоване дирекцији
за
имовину реализацију
складу са важећим законским
пројекте
чије
финансирање
је Републике Србије, са захтевом пројеката.
прописима и то у року од најкасније 3
завршено и који више немају да
доставе
упутства
о
године. У прилогу је Акциони план.
карактер нефинансијске имовине у процедури и документацији
припреми из члана 10. Правилника о коју је потребно доставити за
стандардном
класификационом реализоване
пројекте
чије
систему и Контном плану за финансирање је завршено и
буџетски систем.
који више немају карактер
нефинансијске
имовине
у
припреми
из
члана
10.
Правилника
о
стандардном
класификационом систему и
Контном плану за буџетски
систем.
Неправилност

Мера исправљања

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:
-

Акциони план;
Одговор Републичке дирекције за имовину Републике Србије бр. 464-1299/2020-02 од 02.11.2020. године.

Доказе о отклањању неправилности обухваћених налазима трећег приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЋЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА
Број: 401-00-00739/2020-01-02
Датум: 15. децембар 2020. године
Немањина 22-26, Београд
На основу члана 39. став 17. тачка 1) Закона о Државној ревизорској институцији
(„Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18 - др. закон) достављен је
Извештај о ревизији финансијских извештаја Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструкгуре, Београд за 2019. годину, број и датум извештаја о ревизији: 400674/2020-06/12 од 15. септембра 2020. године.
У Извештају о ревизији финансијских извештаја Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, Београд за 2019. годину у делу Резиме налаза приоритет 3
констатовано је: На синтетичком конту 015100 - Нефинансијска имовина у припреми,
исказана су средства у вредности од 208.554.827 хиљада динара, од чега се вредност од
4.490.625 хиљада динара односи на реализоване пројекте чије финансирање је завршено и
који више немају карактер нефинансијске имовине у припреми из члана 10 Правилника о
стандардном класификационом систему и Контном плану за буџетски систем и дата
препорука Министарству да за пројекте чије је финансирање завршено, а који се и даље
воде на рачуну Нефинансијска имовина у припреми, настави започете активности са
Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије.
У циљу извршења препоруке доноси се:
АКЦИОНИ ПЛАН
Циљ је извршење препоруке да средства исказана у вредности од 208.554.827
хиљада динара на синтетичком конту 015100 - Нефинансијска имовина у припреми, а
односе се на реализоване пројекте, прекњижи на одговарајућу економску класификацију и
у складу са упутством Републичке дирекције за имовину Републике Србије припреми и
достави документација да непокретности, као добра у општој употреби раскњижимо из
наших пословних књига и омогућимо Републици Србији да се као носилац права јавне
својине на тим објектима упише у јавне књиге.

Редни
број

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Опис активности

РОК

Анализа евидентираних средстава у оквиру синтетичког конта
До 3 године
015100 - Нефинансијска имовина у припреми садржи аналитичка
конта на којима се књиже грађевински објекти у припреми,
опрема у припреми, остале некретнине и опрема у припреми,
култивисана имовина у припреми, драгоцености у припреми,
земљиште у припреми, подземна блага у припреми и шуме и воде
у припреми. На субаналитичким контима ове групе обухваћена су
улагања у све облике основних средстава и нематеријалних
улагања од дана улагања до дана коришћења. Анализом је
утврђено да су на истом евидентирана и средства везана за
Синтетички конто 551100 - Нефинансијска имовина која се
финансира
из
средстава
за
реализацију
националног
инвестиционог плана. Утврдити износ који се односи на НИП.
Припремити табелу евидентираних пројеката НИП-а по годинама До 3 године
Припремити предлог Закључка за Владу Републике Србије у До 3 године
циљу искњижења средстава са синтетичког конта 015100 Нефинансијска имовина у припреми за пројекте НИП-а, јер
средства за реализацију уложена су и имовину која припада
другом нивоу власти.
Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије достављен До 3 године
допис Број: 46-00-00096/1/2020-02 дана 09.10.2020. године са
молбом за хитна упутства о процедури и шта је потребно да
доставимо од документације да непокретности, као добра у
општој употреби раскњижимо из наших пословних књига и
омогућимо Републици Србији да се као носилац права јавне
својине на тим објектима упише у јавне књиге.
Републичка дирекција за имовину Републике Србије је доставила До 3 године
дана 4.11.2020. године одговор на допис бр.464-1299/2020-02, али
не са упутством о процедури и шта је потребно да се достави од
документације, већ само да сматрају да Министарство треба да
донесе Решење о искњижењу у складу са чланом 5, 12 и 14
Уредбе о буџетском рачуноводству.
Иницирати заједнички састанак са Републичком дирекцијом за До 3 године
имовину Републике Србије у вези постављених питања и
достављеног одговора Републичке дирекције за имовину како би
се ова процедура искњижења из пословних књига Министарства
спровела у складу са одредбама свих важећих закона који уређују
ову област.

