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I  У В О Д 

 

 Извршили смо ревизију саставних делова финансијских извештаја Министарства 

пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управе за шуме и Буџетског 

фонда за шуме у делу који се односи на расходе за субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама, а у оквиру ревизије Нацрта Закона о завршном рачуну 

буџета РС за 2011. годину. 

 

1. ПРАВНИ ОСНОВ, ЦИЉ И ПРЕДМЕТ РЕВИЗИЈЕ 

 

 Правни основ за вршење ревизије је дат у Уставу Републике Србије
1
, Закону о 

Државној ревизорској институцији
2
, Закону о буџетском систему

3
 и важећим прописима 

Републике Србије, као и Програму ревизије Државне ревизорске институције за 2011. 

годину број: 02-2349/2011-02 и Закључку број: 400-235/2012-01 о спровођењу ревизије 

Нацрта Закона о завршном рачуну буџета РС за 2011. годину. 

 Предмет ове ревизије су делови финансијских извештаја Министарства 

пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управе за шуме и Буџетског 

фонда за шуме који приказују финансијске информације о расходима за субвенције 

јавним нефинансијским предузећима и организацијама. 

 Циљ ревизије је био да се изрази мишљење о деловима финансијских извештаја 

Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управе за шуме и 

Буџетског фонда за шуме који приказују финансијске информације о расходима за 

субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. 

 

1.1. Одговорност руководства за састављање финансијских извештаја  

 

 За тачност података приказаних у овим финансијским извештајима одговоран је 

Саша Орловић, директор Управе за шуме. 

 Одговорност за састављање ових финансијских извештаја утврђена је сходно 

одредбама члана 71. Закона о буџетском систему. 

 

1.2. Одговорност ревизора 

  

Наша одговорност је да, на основу извршене ревизије саставних делова 

финансијских извештаја, изразимо мишљење о наведеним деловима финансијских 

извештаја Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управе 

за шуме и Буџетског фонда за шуме. 

 Вршили смо ревизију и издали извештај о финансијским извештајима 

Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управе за шуме за 

2009. годину, број 400-244/2010-03 од 15. децембра 2010. године, а нисмо вршили 

ревизију, нити издали извештај о финансијским извештајима Буџетског фонда за шуме 

Републике Србије за претходне године. 

 Саставни делови финансијских извештаја који су предмет овог извештаја 

засновани су на завршном рачуну који је састављен у складу са прописима важећим у 

Републици Србији. 

 

                                                 
1 „Службени гласник РС“, број 98/06 
2 „Службени гласник РС“, број 10/05, 54/07 и 36/10. 
3 „Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11. 
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1.3. Усаглашеност са стандардима / делокруг ревизије 

 

Државна ревизорска институција је постала члан Међународне организације 

врховних ревизијских институција  24. новембра 2008. године (International Organization 

of Supreme Audit Institution, у даљем тексту – INTOSAI) и преузела обавезу да у свом раду 

користи Међународне стандарде врховних ревизијских институција (International 

Standards of Supreme Audit Institutions, у даљем тексту – ISSAI). До момента њихове 

имплементације на начин предвиђен Законом о Државној ревизорској институцији, за 

потребе обављања ревизије саставних делова финансијских извештаја Министарства 

пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управе за шуме и Буџетског фонда 

за шуме, коришћени су Међународни стандарди ревизије (IFAC – Међународна 

федерација рачуновођа), који се примењују у Републици Србији у смислу члана 2. Закона 

о рачуноводству и ревизији
4
. Ова могућност је предвиђена и стандардом ISSAI 100 – 

Основни принципи државне ревизије. 

 

У овом случају коришћен је Међународни стандард ревизије 805 – Посебна 

разматрања – ревизије појединачних финансијских извештаја и одређених елемената, 

рачуна или ставки финансијских извештаја. 

 

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа 

о износима и обелодањивањима података у финансијским извештајима. Избор поступака 

заснован je на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално 

значајних погрешних исказа у финансијским извештајима. Приликом процене ризика, 

ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију 

финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су 

одговарајући у датим околностима. Ревизија, такође, укључује оцену примењених 

рачуноводствених политика и процена извршених од стране руководства, као и оцену 

целокупне презентације финансијских извештаја.  

 

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да 

пруже основу за наше ревизорско мишљење. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 „Службени гласник РС“, број 46/06, 111/09 и 99/11. 
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II МИШЉЕЊЕ 

  

По нашем мишљењу, саставни делови финансијских извештаја 

Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управе за 

шуме и Буџетског фонда за шуме, у делу који се односи на расходе за субвенције 

јавним нефинансијским предузећима и организацијама, а у оквиру ревизије Нацрта 

Закона о завршном рачуну буџета РС за 2011. годину, по свим материјално 

значајним аспектима дају истинит и објективан приказ исказаних прихода и 

примања, расхода и издатака. 

 

По нашем мишљењу, активности, трансакције и информације које су 

приказане као саставни делови финансијских извештаја Министарства 

пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управе за шуме и Буџетског 

фонда за шуме, а у оквиру ревизије Нацрта Закона о завршном рачуну буџета РС за 

2011. годину, су по свим материјално значајним аспектима у складу са прописима у 

Републици Србији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Генерални државни ревизор 

 

У Београду, децембар 2012. године          Радослав Сретеновић
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2.  СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ, ДЕЛОКРУГ И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ СУБЈЕКТА 

РЕВИЗИЈЕ  

  

Субјект ревизије је Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и 

водопривреде – Управа за шуме и Буџетски фонд за шуме, Београд, Омладинских бригада 

1, СИВ 3. Матични број: 07453558. 

 Делокруг субјекта ревизије утврђен је Законом о Министарствима („Службени 

гласник РС“, број 16/11). 

Одговорно лице је Саша Орловић, директор Управе за шуме и Буџетског фонда за 

шуме. 

 

III НАПОМЕНЕ УЗ РЕВИЗОРСКИ  ИЗВЕШТАЈ 

 

Увод 

 

Министарство финансија Републике Србије je уз допис  Број: 403-1072/2012-001-

003-1 од 18. јуна 2012. године,  доставило Државној ревизорској институцији Републике 

Србије Нaцрт Закона о завршном рачуну  буџета Републике Србије за 2011. годину, ради 

израде Извештаја у складу са чланом 79. Закона о буџетском систему
5
. Нацрт Закона о 

завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину, укључује Биланс стања - 

образац 1, Биланс прихода и расхода – образац 2, Извештај о капиталним издацима и 

примањима – образац 3, Извештај о новчаним токовима – образац 4, Извештај о извршењу 

буџета Републике, Извештај о примљеним донацијама, Извештај о примљеним 

кредитима, домаћим  и иностраним, и извршеним отплатама дугова у току 2011. године и 

Извештај о издатим гаранцијама датим у току 2011. године. 

Одговорност за састављање завршног рачуна буџета Републике Србије утврђена је 

сходно одредбама Закона о буџетском систему.  

Овим законом, у члану 78. прописано је да Министарство финансија  припрема 

Нацрт Закона о завршном рачуну буџета Републике и подноси га Влади. Влада утврђује 

предлог који доставља Народној скупштини Републике Србије.  

Дужности и одговорности Управе за трезор, као органа управе у саставу 

Министарства финансија, прописане су у члану 93. поменутог закона, сходно којим ова 

управа обавља послове буџетског рачуноводства и извештавања.  

Финансијски извештаји Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и 

водопривреде – Управе за шуме и Буџетског фонда за шуме представљају саставни део 

завршног рачуна буџета Републике Србије за 2011. годину. У поступку прикупљања 

доказа на основу којих се изражава мишљење о овом завршном рачуну било је потребно 

извршити ревизију и наведених делова финансијских извештаја  овог Министарства. 

Избор наведених делова финансијских извештаја извршен је у складу са 

критеријумима које је Државна ревизорска институција усвојила, а који су засновани на 

ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних погрешних 

исказа у финансијским извештајима.  

Чланом 11. Уредбе о буџетском рачуноводству
6
 је уређено да главна књига трезора 

садржи рачуноводствене евиденције за сваког директног и индиректног корисника, као и 

за организације  обавезног социјалног осигурања. 

 

                                                 
5 „Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11. 
6 „Службени гласник РС“ број 125/03 и 12/06. 
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Директни и индиректни корисници буџетских средстава који своје финансијско 

пословање не обављају преко сопствених рачуна, воде само помоћне књиге и евиденције 

у складу са чланом 12. став 3. Уредбе.  

У складу са чланом 78. Закона о буџетском систему и члана 4. став 5. Правилника 

о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника 

буџетских средстава и корисника средстава обавезног социјалног осигурања
7
, 

Министарство је доставило Управи за трезор годишњи финансијски извештај за 2011. 

годину, на прописаним обрасцима Биланс стања - образац 1 и Извештај о извршењу 

буџета - образац 5.  

 

3. Текући расходи - конто 400000 

 

3.1. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – 

конто 451000 

 
A) Управа за шуме  

 
Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, Раздео 19 - Министарство 

пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Глава 19.6 Управа за шуме, 

Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, економска класификација 451 

– Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, опредељена су 

средства у укупном износу од 45.000 хиљада динара.  

Закључком Владе 05 Број: 401-945/2011 од 17. фебруара 2011. године усвојен је 

Програм расподеле и коришћења средстава субвенција у области шумарства за 2011. 

годину, којим су предвиђена средства за ове намене у укупном износу од 45.000 

хиљада динара. 

Закључком Владе 05 Број: 401-6658/2011 од 16. септембра 2011. године усвојен 

је Програм о изменама и допунама Програма расподеле и коришћења средстава 

субвенција у области шумарства за 2011. годину, којим је извршена пренамена 

средстава у оквиру укупног износа од 45.000 хиљада динара. 

 
Програм и измена Програма расподеле и коришћења средстава за субвенције  

у области шумарства за 2011. годину 
  у хиљадама динара 

Р.бр. НАМЕНА Програм 401-945/2011 Програм 401-6658/2011 

1. Пренете уговорне обавезе из 2010. године 23.600 23.600 

2. Израда информационог система за шуме Србије 13.000 / 

3. Извештајно-дијагнозно-прогнозни послови заштите шума 8.400 8.400 

4. Остали планови и пројекти у складу са Законом о шумама / 8.000 

5. Оснивање и почетак рада Ловачке коморе / 5.000 

У к у п н о: 45.000 45.000 

 

Управа је извршила расходе субвенција у износу од 34.320 хиљада динара 

(Субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама – конто 

451191), и то: 

- за исплату преузетих обавеза по уговорима из 2010. године износ од 19.920 

хиљада динара, од чега се део односи на исплате Јавном предузећу за газдовање 

шумама „Србијашуме“ (15.828 хиљада динара) и Расаднику „Чедово“ Сјеница (3.366 

хиљада динара); 
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- за извештајно – дијагнозно – прогнозне послове износ од 8.400 хиљада динара, 

од чега исплата Институту за Шумарство у износу од 6.400 хиљада динара и Институту 

за низијско шумарство и животну средину у износу од 2.000 хиљаде динара; 

- за набавку линије за аутоматизовану производњу контејнерских шумских 

садница лишћарских врста и одговарајућих контејнера у Шумском расаднику „Пожега“ 

Пожега  износ од 4.000 хиљаде динара и 

- за почетак рада Ловачке коморе Србије износ од 2.000 хиљаде динара. 

 

Ревидиран је расход субвенција у износу од 25.194 хиљаде динара, односно 

73,41%. 

 
Преглед ревидираних субвенција по корисницима 

 
                                                                                                            у хиљадама динара 

Р.бр. Намена Износ 

1. Пренете уговорне обавезе из 2010. године 19.194 

2. Набавка контејнера у Шумском расаднику „Пожега“  4.000 

3. Почетак рада Ловачке коморе Србије 2.000 

           У к у п н о: 25.194 

 

 

а) Пренете уговорне обавезе из 2010. године 

 

Програмом расподеле и коришћења средстава субвенција у области шумарства  за 

2011. годину, за пренете уговорне обавезе из 2010. године опредељена су средства у 

износу од 23.600 хиљада динара, а исплаћено је 19.920 хиљада динара из средстава буџета 

за 2011. годину. 

 
             Расход је тестиран у износу од 19.194 хиљаде динара, односно 96,36%. 

 

б) Набавка контејнера у Шумском расаднику „Пожега“ 

 

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде - Управа за 

шуме је закључила Уговор број 401-00-3176/2011-10 од 20.10.2011. године са ЈП 

„Србијашуме“ Београд у висини од 8.000 хиљада динара.  

Предмет уговора је набавка дела линије за аутоматизовану производњу 

контејнерских шумских садница лишћарских врста у Шумском расаднику „Пожега“ у 

Пожеги. Саставни део овог Уговора је „Пројекат линије за аутоматизовану производњу 

контејнерских шумских садница лишћарских врста у расаднику Пожега 2. фаза“. 

Управа за шуме се обавезала да ЈП „Србијашуме“  Београд, за извршене послове из 

Пројекта, исплати средства у износу од 8.000 хиљада динара, а према расположивим 

средствима буџета Републике Србије, од чега аванс у висини до 50%, а коначну исплату 

до уговорене суме, да изврши по пријему коначног извештаја прихваћеног од стране 

комисије. 

Управа за шуме је образовала Комисију Решењем број 119-01-262/40/11-10 од 

23.12.2011.  године, која је извршила стручни надзор над реализацијом пројекта, о чему је 

писмено известила ЈП „Србијашуме“. 
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Комисија је сачинила Записник о извршеном пријему, у којем је наведено да је 

набављена сва опрема која је уговорена, да је Кориснику средстава исплаћен аванс по 

Уговору, да су средства наменски и оправдано утрошена, као и да се налаже Кориснику 

средстава да поднесе Управи за шуме доказ о преносу преосталог износа средстава 

добављачу, а директору Управе за шуме се предлаже да изврши исплату преосталог 

износа средстава. 

Управа за шуме је у 2011. години исплатила аванс у износу од 4.000 хиљаде 

динара, а у 2012. години преостали износ од 4.000 хиљаде динара. 

ЈП „Србијашуме“ Београд је Министарству доставило Извештај о реализацији 

Уговора. 

 

Расход је тестиран у износу од 4.000 хиљаде динара, односно 100%. 

 

в) Почетак рада Ловачке коморе Србије 

 

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде - Управа за 

шуме је закључила Уговор о финансирању рада Ловачке коморе Србије број: 401-00-

7157/2011-10 од 17.10.2011. године са Ловачком комором Србије, за финансирање почетка 

рада у вредности од 5.000 хиљада динара, а која ће бити извршена на следећи начин: 2.000 

хиљаде динара у року од 15 дана од дана закључења Уговора и 3.000 хиљаде динара до 

15. децембра 2011. године, а након правдања утрошених средстава (члан 5.).  

           Анексом I Уговора о финансирању рада Ловачке коморе Србије број 401-

007157/1/2011-10 од 22.12.2011. године извршена је измена, између осталих, члана 5. 

Уговора, тако да се Управа за шуме обавезала да Комори у 2011. години исплати износ од 

2.000 хиљаде динара у року од 15 дана од дана закључења Уговора.  

Износ од 2.000 хиљаде динара исплаћен је 08.11.2011. године, а остатак уговореног 

износа од 3.000 хиљаде динара у 2012. години. 

 

Расход је тестиран у износу од 2.000 хиљаде динара, односно 100%. 

 

 

Б) Буџетски фонд за шуме  

 

Буџетски фонд за шуме основан је Законом о шумама
8
, ради остваривања општег 

интереса и дугорочних циљева заснованих на принципима одрживог газдовања шумама 

утврђених Програмом развоја шумарства на територији Републике Србије и плановима 

газдовања шумама. 

Буџетским фондом управља Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, а води се одвојено у оквиру Главне књиге трезора на повезаним 

евиденционим рачунима. 

Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, Раздео 19 - Министарство 

пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Глава 19.7 - Буџетски фонд за шуме  

Републике Србије, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, економска 

класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 

опредељена су средства у укупном износу од 751.271 хиљаде динара, од тога из: извора 01 

- Приходи из буџета у износу од 1 хиљаде динара,  извора 04 – Сопствени приходи 

буџетских корисника у износу од 594.100 хиљада динара и извора 13 – Нераспоређени 

вишак прихода из ранијих година у износу од 157.170 хиљада динара.  

                                                 
8 „Службени гласник РС“ број 30/10. 
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Уредбом о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског 

фонда за шуме Републике Србије у 2011. години („Службени гласник РС“, број 39/11 

и 55/11), одређени су послови који ће се финансирати из средстава Буџетског фонда за 

шуме Републике Србије (1. Заштита шума, 2. Пошумљавање, 3. Нега шума,  4. 

Изградња тврдих шумских путева, 5. Производња шумског семена, 6. Производња 

шумског садног материјала, 7. Научна и студијска истраживања у шумарству, 8. 

Израда планских докумената за шуме у приватној својини, 9. Едукација и пропаганда, 

10. Сертификација одрживог газдовања шумама и 11. Остали планови и пројекти у 

складу са стратегијом шумарства Републике Србије) и висина јединичне цене (за  

послове од 1. - 6.).  

Влада је Закључком 05 Број: 401-944/2011 од 17.02.2011. године усвојила 

Програм расподеле и коришћења средстава субвенција Буџетског фонда за шуме 

Републике Србије за 2011. годину, којим су одређена средства у укупном износу од 

753.781 хиљаде динара, од тога: средства из буџета у износу од 1 хиљаде динара, 

издаци из додатних прихода органа у износу од 594.101 хиљаде динара и 

нераспоређени приход из претходне године у износу од 159.679 хиљада динара.  

Министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде је донео 

Правилник о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из 

годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије 

и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине („Службени гласник РС“ број 

32/2011). Чланом 3. Правилника утврђено је да се додела средстава по Годишњем 

програму за текућу годину врши конкурсом који расписује министарство надлежно за 

послове шумарства, а чланом 4. истог Правилника ко има право на доделу средстава.  

Министарство је расписало Конкурс за доделу средстава по Годишњем 

програму коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије 

(„Службени гласник РС“, број 41/11) за следеће послове: 

- са ближим описом послова и условима за добијање средстава: Заштита шума, 

Пошумљавање, Нега шума, Изградња тврдих шумских путева, Производња 

шумског семена и Производња шумског садног материјала; 

- са условима за добијање средстава (без ближег описа послова): Научна и студијска 

истраживања у шумарству, Израда планских докумената за шуме у приватној 

својини, Едукација и пропаганда и Остали планови и пројекти у складу са 

стратегијом развоја шумарства Републике Србије. 

По спроведеном конкурсу, Комисија за преглед пријављених програма и 

пројеката је сачињавала Записнике о стручном прегледу захтева, програма и пројеката. 

Управа за шуме је са изабраним носиоцима програма и пројеката закључила уговоре о 

коришћењу средстава.  

Уговорима закљученим између Управе за шуме и корисника средстава 

субвенција уговорено је да се исплата субвенција врши на следећи начин: аванс у 

висини до 50% вредности уговорених радова пре почетка извођења радова, аконтација 

у висини до 80% вредности уговорених радова по пријему привремене обрачунске 

ситуације са одбитком примљеног аванса и коначна исплата вредности уговорених 

радова исплатиће се кориснику по доношењу Решења Стручне комисије о пријему 

извршених радова и коначне ситуације. Рок за достављање коначне ситуације је 

01.12.2011. године. 

Буџетски фонд за шуме је исказао расходе субвениција у износу од 195.698 

хиљада динара. 
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Субвенције према врстама послова утврђених програмом 

 
у хиљадама динара 

Р.бр.                   Врста радова     Уговорено   Укупно извршено 

1 Заштита шума 16.036 14.379 

2 
Садња шумског дрвећа, нега, производња, 

шумског семена и садног материјала 
204.421 81.056 

3 Изградња шумских путева 143.508 78.644 

4 Научна и студијска истраживања у шумарству 20.000 9.995 

5 
Израда планских докумената за шуме у 

приватној својини 
3.000 1.500 

6 Едукација и пропаганда 3.000 2.015 

7 
Остали планови и пројекти у складу са 

стратегијом развоја шумарства РС 
11.000 5.500 

8 Пренете обавезе из 2010. године  2.069 

У к у п н о: 400.965 195.698 

 

 

Ревидирани су расходи субвенција у износу од 173.144 хиљаде динара, 

односно 88,00%. 

 
Преглед ревидираних субвенција по корисницима 

 

у хиљадама динара 

Р.бр. Корисник Износ субвенције 

1 ЈП „Србијашуме“ 139.076 

2 ЈП „Национални парк Копаоник“ 9.107 

3 ЈП „Национални парк Тара Бајна Башта“ 7.985 

4 Манастирске шуме доо Лозница 3.529 

5 Шумарски Факултет, Универзитета у Београду 3.190 

6 Српска православна црква-Епархија браничевска 2.909 

7 ЈП „Национални парк Ђердап“ 2.578 

8 Предузеће Форнет доо 2.570 

9 Српска православна црква-Епархија врањска 2.200 

У к у п н о: 173.144 

 

 

Ревидирани расход субвенција, исплаћен је за следеће намене: пошумљавање 

голети у шумама у државној својини, пошумљавање голети у шумама у приватној 

својини, пошумљавање пожаришта, мелиорација деградираних шума и шикара, 

чишћење у шумским засадима, нега природних младих састојина до 10 цм прсног 

пречника, изградња тврдих шумских путева, сакупљање шумског семена осталих 

четинара и производња шумског садног материјала.  

Увидом у документацију на основу које су вршене исплате субвенција, утврђено 

је да су у складу са уговором. 

 

Препорука:  

 

Препоручује се Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и 

водопривреде – Управи за шуме и Буџетском фонду за шуме да у Уредби о 

утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме, 

за сваку годину уреди критеријуме за доделу субвенција за послове од 1. – 11. и 

ближе описе за послове од 7. – 11.  
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IV  ПРЕТХОДНИ ПОСТУПЦИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА СА СУБЈЕКТОМ 

РЕВИЗИЈЕ ПРЕ ИЗРАЖАВАЊА МИШЉЕЊА 

 

1. Ради спровођења ревизије Нацрта Закона о завршном рачуну буџета за 2011. 

годину, Генерални државни ревизор је донео Закључак о спровођењу ревизије Нацрта 

Закона о завршном рачуну буџета за 2011. годину број: 400-235/2012-01 од 06. фебруара 

2012. године. 

2. Нацрт извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја 

Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управе за шуме и 

Буџетског фонда за шуме за 2011. годину број: 400-235/2012-01 од 05. новембра 2012. 

године, достављен је Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управи за 

шуме и пређашњим одговорним лицима дана 06. новембра 2012. године. 

3. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме је 

доставила, у законом прописаном року, Допис Број: 401-00-172/2012-10 од 19. новембра 

2012. године, у ком се наводи да не оспоравају налазе садржане у Нацрту извештаја о 

ревизији саставних делова финансијских извештаја Министарства пољопривреде, 

трговине, шумарства и водопривреде – Управе за шуме и Буџетског фонда за шуме за 

2011. годину, као и да ће уважити дате препоруке.  

4. Предлог извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја 

Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управе за шуме и 

Буџетског фонда за шуме за 2011. годину број: 400-235/2012-01 од 27. новембра 2012. 

године, достављен је Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управи за 

шуме и пређашњим одговорним лицима у периоду од 27. новембра до 07. децембра 2012. 

године. 

5. У законом прописаном року, није достављен Приговор на Предлог извештаја о 

ревизији саставних делова финансијских извештаја Министарства пољопривреде, 

трговине, шумарства и водопривреде – Управе за шуме и Буџетског фонда за шуме за 

2011. годину. 

 

 

V ПРЕПОРУКЕ 

  

Препоручује се Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и 

водопривреде – Управи за шуме и Буџетском фонду за шуме да у Уредби о утврђивању 

Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме, за сваку годину 

уреди критеријуме за доделу субвенција за послове од 1. – 11. и ближе описе за послове 

од 7. – 11. (тачка 3.1.). 

 


