РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Београд за 2021. годину
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МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
У Билансу стања на дан 31. децембар 2021. године више је исказало стање краткорочних
пласмана у активи и пасивних временских разграничења у пасиви за износ од 13.908 хиљада
динара.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1.1.2021. до 31.12.2021. године (програм 0802,
програмска активност 0002 – Администрација и управљање) више је исказало расходе за
остале дотације и трансфере, за износ повраћаја неутрошених средстава од 9.338 хиљада
динара.
Због погрешно исказаних података у извештајима индиректних корисника чије податке
консолидује, у Консолидованом извештају о извршењу буџета у периоду од 1.1.2021. до
31.12.2021. године (програм 0902, програмска активност 0005 – Обављање делатности
установа социјалне заштите) мање је исказало трансфере остварене од организација за
обавезно социјално осигурање у колони 9 за износ од 3.118 хиљада динара (као и расходе
извршене из ових средстава) и у истом износу више исказало приходе из осталих извора у
колони 11.
Није правилно пописало стање новчаних средстава на дан 31. децембар 2021. године, јер је
као стање средстава на дан 31. децембар 2021. године пописало почетно стање на дан 1. јануар
2021. године;
Извештај Централне пописне комисије и појединачни извештаји комисија за попис основних
средстава и опреме нису потпуни јер не садрже преглед стварног и књиговодственог стања
основних средстава и опреме и разлику између стварног и књиговодственог стања.
Не врши потпуну контролу индиректних корисника у својој надлежности због чега су
утврђене неправилности у поступцима ревизија финансијских извештаја индиректних
корисника које су спроведене од стране Државне ревизорске институције.
СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скрећемо пажњу на следећа питања:
➢ недовољну уређеност накнаде трошкова за долазак на рад и одлазак са рада у делу
документовања наведених трошкова, односно аката на основу којих се врши обрачун
и исплата прописане накнаде трошкова;
➢ неуређеност консолидације података који се односе на имовину и обавезе
индиректних корисника са подацима о имовини и обавезама директног корисника у
чијој су надлежности;
➢ уређење начина евидентирања и исказивања, односно објављивања података и
информација о трансакцијама које се обављају преко подрачуна корисника буџетских
средстава отворених код Министарства финансија – Управе за трезор.
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Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је у обавези да достави Одазивни извештај
о отклањању откривених неправилности и доказе о даљем поступању по датим препорукама

