РЕЗИМЕ
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА
ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ
МИШЉЕЊЕ
Позитивно
Финансијски извештаји су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са
применљивим оквиром финансијског извештавања.
СКРЕТАЊА ПАЖЊЕ
1. У циљу припрема и извршавања буџета на основу система јединствене буџетске класификације, у законима о буџету, у оквиру
Програма 0901 – Обавезно пензијско и инвалидско осигурање, поред Програмске активности 0001 - Подршка за исплату
недостајућих средстава за пензије и Програмске активности 0002 - Подршка остварењу права корисника у складу са Законом о
пензијском и инвалидском осигурању и посебним прописима, потребно је издвојити као посебну програмску категорију
програмску активност: исплату новчаног износа као увећање уз пензију с обзиром на то да има посебан правни основ прописан у
члану 207а Закона о пензијском и инвалидском осигурању и да средства за исплату новчаног износа као увећање уз пензију имају
битно другачију правну и економску суштину од средстава која се у буџету Републике Србије обезбеђују по основу државне
гаранције прописане одредбом члана 173 Закона о пензијском и инвалидском осигурању.
2. Одредбом члана 49 став 4 Закона о буџетском систему прописано је да јавни приходи и примања морају бити наплаћени
искључиво на принципу готовинске основе, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод, док је чланом
54 став 12 истог закона прописано да преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Закључци Владе о конвертовању потраживања од привредних субјеката у трајни улог у капиталу субјекта приватизације на основу
којих су спроведене конверзије не садрже метод другачији од готовинског. Спровођење обрачунског налога за наплату прихода
од доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање и извршавање издатака за прибављање финансијске имовине и
његово евидентирање у пословним књигама може довести до нереалног исказивања буџетског суфицита/дефицита.
3. Уговори о позајмицама између Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, ради обезбеђивања
недостајућих средстава за исплату пензија, нису у духу правног правила о државној гаранцији за обавезе Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање за остваривање права по основу обавезног пензијског и инвалидског осигурања садржаног у
одредби члана 173 Закона о пензијском и инвалидском осигурању.
4. Програмом о преузимању послова обезбеђивања и спровођења права из пензијског и инвалидског осигурања Фонда за социјално
осигурање војних осигураника од стране Фонда који је саставни део Уредбе о обиму и начину преузимања имовине, обавеза и
запослених од Фонда за социјално осигурање војних осигураника у Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање,
утврђено је да ће се средства неопходна за намирење доспелих а неизмирених новчаних потраживања корисника војних пензија
по основу делимичног усклађивања пензија и новчаних накнада, утврђених у члану 193 став 2 Закона о Војсци Србије („Службени
гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09), обезбедити посебним законом којим се регулише јавни дуг. У недостатку закона којим се ове
обавезе Фонда за социјално осигурање војних осигураника преузимају као јавни дуг, ове обавезе од стране Фонда извршавају се
путем принудне наплате након окончања парничних поступака.
5. Имајући у виду околност да обвезници доприноса за обавезно социјално осигурање, сагласно чл. 64 и 65 Закона о доприносима
за обавезно социјално осигурање и члану 114e Законa о пореском поступку и пореској администрацији, не могу бити ослобођени
обавезе обрачунавања и плаћања доприноса, као и да се на ову врсту јавних прихода не примењују одредбе о пореским
ослобођењима, олакшицама, отпису и застарелости потребно је да надлежни органи сагледају могућност начина измирења обавезе
по основу доприноса за здравствено осигурање на пензије војних лица исплаћене до 31. децембра 2011. године.

ОСТАЛА ПИТАЊА
1. У циљу стварања услова да се финансијски планови организација за обавезно социјално осигурање припремају и извршавају на
основу система јединствене буџетске класификације, потребно је да министар надлежан за послове финансија подзаконским
актом уреди садржај општег и посебног дела финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање применом
система јединствене буџетске класификације која укључује и класификацију расхода и издатака према изворима финансирања.
2. С обзиром на то да се новчана помоћ корисницима пензије из члана 171 ст. 3 Закона о пензијском и инвалидском осигурању
исплаћује из средстава Фонда и да се средства за ову исплату планирају у финансијском плану који доноси Управни одбор Фонда
на основу члана 160 став 1 тачка 5) Закона о пензијском и инвалидском осигурању, уз сагласност Народне скупштине, потребно
је преиспитати усаглашеност одредбе члана 160 став 1 тачка 5) и одредбе члана 171 став 4 Закона о пензијском и инвалидском
осигурању којом је прописано да се исплата новчане помоћи врши у износу који утврди Влада.
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