РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Mинистарства рударства и енергетике,
Београд за 2021. годину
МИШЉЕЊЕ
Мишљење са резервом о финансијским извештајима

Министарство је примања од задуживања од иностраних пословних банака у износу од 241.978 хиљада динара исказало на конту 912200 Н Примања од задуживања од иностраних држава, уместо на конту 912400 – Примања од задуживања од иностраних пословних банака, што
није у складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.
Министарство је неискоришћена средства донација, хуманитарне помоћи и финансијске помоћи Европске уније у девизама која чине салдо
А девизних рачуна примаоца донације у износу од 43.959 хиљада динара на дан 31. децембра исказало на конту 311500 - Извори новчаних
средстава, уместо на конту 291100 – Разграничени приходи и примања, што није у складу са одредбама Правилника о начину припреме,
састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно
социјално осигурање и буџетских фондова.
Л
У извештају о извршењу буџета за период од 1. јануара до 31. децембра 2021. године мање су исказани издаци за набавку финансијске
имовине у износу најмање од 285.748 хиљаде динара, који се финансирају из извора 11 – Примања од иностраног задуживања по основу
закључених уговора о зајму (кредиту) између Републике Србије и зајмодаваца, односно за наведени износ мање су исказани Кредити
А домаћим нефинансијским јавним институцијама (621500) и Примања од задуживања од иностраних пословних банака (912400). Наведено
није у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о
стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.
-Министарство није обезбедило средства на одговарајућој апропријацији за економску класификацију 621 - Набавка домаће финансијске
имовине за спровођење обрачунског налога за извршена директна плаћања за Програм подстицања обновљиве енергије - развој тржишта
З
биомасе – KfW, у износу од 285.748 хиљада динара, што није у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину.
На синтетичком конту 015100 – Нефинансијска имовина у припреми на дан 31. децембар 2021. године, исказана су средства у вредности од
И 1.654.801 хиљада динара, за коју нису у потпуности предузете мере и активности на утврђивању степена довршености пројеката, што није у
складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скренута је пажња на недовољну уређеност евидентирања расхода и издатака, односно да Правилником о стандардном класификационом
оквиру и Контном плану за буџетски систем није ближе дефинисано које врсте расхода и за које намене се евидентирају у оквиру синтетичког
конта 424900 – Остале специјализоване услуге.

Ефекти сарадње
У поступку ревизије Министарство рударства и енергетике је предузело следеће мере:
– Министарство је у поступку спровођења ревизије донело процедуру СЕК – 31.6.1. Спровођење обрачунских налога као
и Инструкцију и поступак за спровођење обрачунских налога у складу са Правилником о извештавању о реализацији
пројеката и програма који се финансирају из извора финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања.
– Министарство је дана 7. априла 2022. године упутило Допис ЈП Србијагас, Нови Сад којим је затражило информацију о
степену реализације пројеката и упутило Допис Геолошком заводу Србије, Београд ради добијања информације о
сачињавању Елабората о резервама подземних вода, како би Министарство из својих пословних књига могло да искњижи
завршене пројекте и исте пренесе имаоцу права јавне својине у складу са законом.
– Министарство је у поступку спровођења ревизије налогом за књижење од 1. јануара 2022. године, неискоришћена
средства донација, хуманитарне помоћи и финансијске помоћи Европске уније у девизама која чине салдо девизних
рачуна примаоца донације у износу од 43.959 хиљада динара исказало на конту 291100 – Разграничени приходи и
примања.
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Министарство је у обавези да у року од
90 дана достави одазивни извештај о
отклањању утврђених неправилности и
доказе о поступању по датим
препорукама.

