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

Н 1. На синтетичком конту 015100 – Нефинансијска имовина у припреми, исказана су средства у вредности од 417.079.883 хиљада динара,
за која Министарство није идентификовало и утврдило да се у целости односи на недовршене пројекте који се у складу са чланом 10
Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контом плану за буџетски систем исказују на конту 015100 - Нефинансијска
имовина у припреми.
А
2. Министарство је у оквиру нефинансијске имовине у припреми исказало износ од 4.490.625 хиљада динара који се односи на
реализоване пројекте чије финансирање је завршено и који више немају карактер нефинансијске имовине у припреми из члана 10
Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.
Л
3. Министарство није евидентирало и није исказало, као примања текућег периода у оквиру групе економске класификације 912000 –
Примања од иностраних задуживања, средства остварена по основу програмских и пројектних зајмова, као ни издатке текућег периода у
оквиру групе економске класификације 621000 – Набавка домаће финансијске имовине, у износу најмање од 1.424.082 хиљаде динара. За
А наведени износ у Билансу стања на дан 31. децембар 2021. године мање је исказана финансијска имовина на субаналитичким контима
економске класификације 111500 – Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама и 311400 - Финансијска имовина, што није
у складу са чл. 46 и 47 Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, чланом 5 став 2 и чланом 9 став 1 Уредбе о буџетском
рачуноводству и чл. 11, 13, 16 и 19 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.
З
4. Више су исказани издаци за нефинансијску имовину у износу најмање од 1.050.251 хиљаду динара који су реализовани у 2020. години
и који се финансирају из извора 11 – Примања од иностраног задуживања по основу закључених уговора о зајму (кредита) између
Републике Србије и зајмодаваца, а нису извршени преко подрачуна за извршење буџета Републике Србије у 2020. години, већ су
И евидентирани обрачунским налозима на терет апропријација утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину.
СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

Скренута је пажња на системски проблем који се односи на инвестициона улагања за изградњу путева, железница и осталих некретнина у
својини Републике Србије, јер нефинансијска имовина Републике Србије која је изграђена по том основу није евидентирана у Главној књизи
трезора и није успостављена помоћна књига нефинансијске имовине Републике Србије.
Део изграђене нефинансијске имовине је евидентиран у помоћним књигама у органима државне управе на конту 015100 – Нефинансијска
имовина у припреми, а није евидентирана као имовина Републике Србије у употреби. Капитална улагања, планирана и извршена преносом
средстава јавним предузећима и привредним друштвима, са економске класификације 451000 – Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама, након завршетка изградње нису евидентирана као имовина Републике Србије, јер није успостављена помоћна
књига нефинансијске имовине.
На овај начин евидентирана инвестициона улагања која су у складу са Законом о јавној својини искључиво у својини Републике Србије, имају
за последицу непотпуну и нетачно исказану нефинансијску имовину Републике Србије.
Скренута је пажња да по наведеном системском проблему надлежни државни органи покрену иницијативу у циљу успостављања помоћне
књиге нефинансијске имовине Републике Србије.

Ефекти сарадње:
У поступку ревизије Министарство је предузело следеће мере:
Министарство је прокњижило у својим помоћним књигама износ од 160.000 хиљада динара на конту 111900 – Домаће акције и остали
капитал и конту 311400 – Финансијска имовина, имајући у виду да се наведени износ односи на учешће у финансирању фиксне
четвороседне жичаре „Панчићев врх“ у туристичком центру „Суво рудиште“ Национални парк Копаоник. Сходно наведеном, субјект
ревизије је упутио допис Министарству финансија, Управи за трезор број: 404-03-00124/2022-02 од 30. јуна 2022. године како би се
наведена промена евидентирала и у Главној књизи трезора.
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Текући приходи

Министарство је у обавези да у року
од 90 дана достави одазивни извештај
о отклањању утврђених
неправилности и доказе о поступању
по датим препорукама.

