РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији Консолидованог извештаја Републике Србије за 2020. годину

МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
са резервом
Није уређен начин и поступак сачињавања консолидованих финансијских извештаја Републике Србије и није уређен
облик и садржај образаца на којима се припрема и презентује консолидовани извештај Републике Србије, а који ће
укључивати све податке и информације неопходне за одлучивање и у којима се утврђује резултат као разлика
консолидованих текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и консолидованих текућих расхода и
издатака за набавку нефинансијске имовине.
Није прописана економска класификација у оквиру које ће се евидентирати приходи од партиципације (износ који плаћа
осигурано лице).
У Консолидованом извештају Републике Србије за 2020. годину:
- више су исказани приходи и примања у износу најмање од 6.741.334 хиљаде динара и више су исказани расходи и
издаци у износу најмање од 9.703.409 хиљада динара;
- мање су исказани расходи и издаци у износу најмање од 36.037.971 хиљаду динара;
Н
- приликом утврђивања резултата Републике Србије за 2020. годину, више су исказани приходи и примања од продаје
Е
нефинансијске имовине у износу најмање од 741.334 хиљадe динара и мање су исказани расходи и издаци за
П
нефинансијску имовину у износу најмање од 32.334.562 хиљаде динара.
Р
У финансијским извештајима буџета Републике Србије, буџета локалних власти и организација за обавезно социјално
А
осигурање нетачно су исказани подаци и то:
В
- више су исказани приходи и примања у износу најмање од 13.114.300 хиљада динара;
И
- више су исказани расходи и издаци у износу најмање од 20.086.586 хиљада динара;
Л
- мање су исказани приходи и примања у износу најмање од 6.399.282 хиљаде динара;
Н
- мање су исказани расходи и издаци у износу најмање од 1.071.126 хиљада динара;
О
- на неодговарајућим економским класификацијама исказани су приходи и примања у износу најмање од 42.367 хиљада
С динара и расходи и издаци у износу најмање од 1.334.605 хиљада динара.
Т Консолидовани финансијски извештај Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2020. годину није сачињен у складу
И са принципима консолидације.
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СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скрећемо пажњу на питање неусаглашености Правилника о списку корисника јавних средстава са Законом о
буџетском систему, јер су као директни и индиректни корисници буџета утврђени буџетски фондови који
представљају евиденциони конто и јер су као индиректни корисници буџета утврђене организационе јединице
директних корисника буџета; на питање неусаглашености прописа којима су уређене обавезе Републике Србије и
локалних власти по основу финансирања делатности од општег интереса, односно подзаконски акти којима су
уређени критеријуми и стандарди за финансирање установа које се финансирају из буџета Републике Србије,
буџета локалних власти или средстава организација за обавезно социјално осигурање, нису у потпуности
усклађени са Законом о буџетском систему у делу признавања права на финансирање радног места интерног
ревизора, а ради успостављања и организовања интерне ревизије.

Број датих препорука: 9

У ревизији Консолидованог извештаја Републике Србије за 2020. годину дате су препоруке министарству
надлежном за област финансија и Управи за трезор да:
- уреде начин и поступак сачињавања консолидованих финансијских извештаја Републике Србије и уреде облик
и садржај образаца на којима се припрема и презентује консолидовани извештај Републике;
- Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем пропишу конта за
евидентирање прихода од партиципације, код здравствених установа и конта за евидентирање истих прихода
код Републичког фонда за здравствено осигурање, односно да пропишу конта за евидентирање наведених
прихода која се приликом консолидације прихода и примања неће искључити и која се неће двоструко
рачунати;
- уреде начин и поступак консолидације расхода и издатака индиректних корисника буџета који примају
средства из буџета Републике Србије употребом економских класификација за трансфере у оквиру групе
463000 – Трансфери осталим нивоима власти;
- ближе уреде начин евидентирања, исказивања и консолидације пренетих средстава из буџета Републике,
буџета локалних власти и из средстава организација за обавезно социјално осигурање и примљених средстава
код крајњег корисника средстава (директног или индиректног корисника) по основу међусобних плаћања
(трансфера) између корисника на истом нивоу власти или на различитом нивоу власти за пружене услуге,
набављена добра, накнаду трошкова, подстицај, финансирање пројеката и др, како би се избегло двоструко
рачунање прихода и примања и расхода и издатака;
- приликом исказивања и консолидације пренетих средстава из буџета Републике, буџета локалних власти и из
средстава организација за обавезно социјално осигурање и примљених средстава код крајњег корисника
средстава (директног или индиректног корисника) по основу међусобних плаћања (трансфера) између
корисника на истом нивоу власти или на различитом нивоу власти, искључе све међусобне трансфере, како би
се избегло двоструко рачунање прихода и примања, расхода и издатака;
- уреде начин и поступак евидентирања и исказивања враћених неутрошених средстава од стране корисника
буџета и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, јер наведена средства не
представљају расход;
- приликом утврђивања консолидованог резултата обухвате све приходе и примања, расходе и издатке и у
поступку консолидације изврше сва потребна искључења;
- у оквиру својих надлежности наставе отпочете активности упознавања руководилаца и запослених корисника
буџетских средстава са системом Интерне финансијске контроле у јавном сектору (Public Internal Financial
Control - PIFC);
- у оквиру својих надлежности наставе са започетим активностима у вези са хармонизацијом, координацијом и
праћењем примене Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким
упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.

Министарство
финансија је у обавези да
достави одазивни
извештај о отклањању
утврђених неправилности
и доказе о поступању по
датим препорукама.

