РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (Глава 26.1 Основно образовање), Београд за
2021. годину

ОТКРИВЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ

МИШЉЕЊЕ
са резервом

Расходи у износу од најмање 1.621.518 хиљада динара исказани су на неодговарајућој економској класификацији.
Подаци о примањима од задуживања неусаглашени су са подацима исказаним у Главној књизи Трезора за износ од
најмање 1.788 хиљада динара.
Обавезе у износу од најмање 19.233 хиљаде динара су исказане на неодговарајућој економској класификацији.
Попис имовине и обавеза није спроведен по прописаној процедури, а Извештај Централне пописне комисије није
достављен у прописаном року. Пописна комисија није извршила попис имовине чија исказана вредност у Билансу
стања износи 172.523 хиљаде динара.
Консолидовани финансијски извештај о извршењу буџета Министарства просвете, науке и технолошког развоја за
Главу 26.1 Основно образовање за 2021. годину није сачињен у складу са принципима консолидације.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
У Извештају смо скренули пажњу на следећа питања:
Министарство није уредило нормативе, критеријуме и стандарде за финансирање припремног предшколског програма.
Група за интерну ревизију надлежна je за 1.922 индиректна корисника буџетских средстава, који у највећем броју случајева
немају успостављену сопствену интерну ревизију. С обзиром на број запослених интерних ревизора Група није у могућности да
ревизијом обухвати значајнији број индиректних корисника Министарства.
Школе који су током године остваривале приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења
буџета нису обавештавале директног корисника буџета о оствареним приходима из других извора и потреби увећања
апропријација по том основу, а Министарство није подносило захтев органу управе надлежном за финансије за отварање, односно
повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из осталих извора финансирања.
Прописима није ближе уређен начин и поступак сачињавања Консолидованог извештаја који сачињава директни корисник
буџетских средстава Републике Србије који у својој надлежности има индиректне кориснике буџетских средстава.
Против основних школа се води велики број радно правних спорова, а рачуни појединих основних школа се налазе у
блокади најчешће по основу пресуда из радно правних спорова и по основу неизмирених обавеза за сталне трошкове.
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Б Р О Ј Д АТ И Х П Р Е П О РУ К А
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја је
у обавези да достави
одазивни извештај о
отклањању утврђених
неправилности и
доказе о поступању по
датим препорукама

5
4
3
2
1

1

1

ФУК

Приходи и
примања

Расходи и
издаци

1

1

1

1
0
Попис имовине Биланс стања
и обавеза

Извештај о
извршењу
буџета

