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ИЗВЕШТАЈ
ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА
ПИТАЊА
Београд, Немањина број 22-26
1. Извештај о ревизији делова финансијских извештаја
Извршили смо ревизију делова Извештаја о извршењу буџета у периоду од
01.01-31.12.2015. године - Образаца 5 Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања који приказују финансијске информације о расходима за дотације
међународним организацијама, дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања, накнаде за социјалну заштиту из буџета, административне трансфере за
плате, додатке и накнаде запослених, административне трансфере за допринос за
пензијско и инвалидско осигурање, административне трансфере за допринос за
здравствено осигурање, административне трансфере за допринос за случај
незапослености и административне трансфере за накнаде за социјалну заштиту из
буџета, а у оквиру ревизије Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2015. годину,
у складу са Уставом Републике Србије1, Законом о Државној ревизорској институцији2
и Законом о буџетском систему3.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
Руководство је одговорно за припрему и презентовање финансијског извештаја
у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству4,
Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно
социјално осигурање и буџетских фондова5 и Правилником о стандардном
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем 6.
Ова одговорност подразумева осмишљавање, успостављање и одржавање
интерних контрола, које су релевантне за припрему и презентовање финансијских
извештаја, које не садрже материјално значајне погрешне исказе, било да су настали
услед преваре/криминалне радње или грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да, на основу извршене ревизије, изразимо мишљење о
деловима финансијских извештаја Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања за 2015 годину. Ревизију смо спровели у складу са Законом о
Државној ревизорској институцији, Пословником Државне ревизорске институције 7 и
Међународним стандардима врховних ревизорских институција. Ови стандарди
налажу да се придржавамо етичких принципа и да планирамо и спроводимо ревизију
са циљем да стекнемо разумно уверавање о томе да финансијски извештаји не садрже
материјално значајна погрешна исказивања.
„Службени гласник РС“, број 98/06
„Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07 и 36/10
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15
4
„Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06
5
„Службени гласник РС“, број 18/15
6
„Службени гласник РС“, бр. 103/11, 10/12, 18/12...117/14, 128/14, 131/14 , 32/15, 59/15, 63/15, 97/15 и 105/15
7
„Службени гласник РС“, број 9/09
1
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Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских
доказа о износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Избор
поступака је заснован на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика од
материјално значајних погрешних исказивања у финансијским извештајима, насталим
услед преваре/криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор
разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и презентацију
финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су
одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о
ефективности интерне контроле. Ревизија такође укључује процену адекватности
примењених рачуноводствених политика и процена које је користило руководство, као
и оцену опште презентације финансијских извештаја.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прикупили довољни и одговарајући
да пруже основ за наше мишљење.

Мишљење о деловима финансијских извештаја
По нашем мишљењу, делови финансијских извештаја Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, припремљени су по свим
материјално значајним питањима у складу са применљивим оквиром
финансијског извештавања у Републици Србији.
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2. Извештај о ревизији правилности пословања у оквиру ревизије делова
финансијских извештаја
Извршили смо ревизију правилности пословања Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања за 2015. годину, која обухвата ревизију
активности, финансијских трансакција и информација, које су укључене у делове
Извештаја о извршењу буџета у периоду од 01.01-31.12.2015. године – Образаца 5.
Одговорност руководства за правилност пословања
Поред одговорности за припрему и презентовање финансијских извештаја, као
што је наведено изнад, руководство је такође дужно да обезбеди да активности,
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извештајима буду у
складу са прописима који их уређују.
Одговорност ревизора
Поред одговорности да изразимо мишљење о деловима финансијских извештаја,
као што је наведено изнад, наша одговорност је и да изразимо мишљења о томе да ли
су активности, финансијске трансакције и информације исказане у деловима
финансијских извештаја Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, по свим материјално значајним питањима, у складу са прописима који их
уређују. Ова одговорност подразумева спровођење поступака у циљу прибављања
ревизијских доказа, да би се утврдило да ли су расходи и издаци извршени у складу са
намером законодавца. Ови поступци укључују и процену ризика од материјално
значајне неусклађености са прописима.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прикупили довољни и одговарајући
да пруже основ за наше мишљење.
Мишљење о правилности пословања
По нашем мишљењу, активности, финансијске трансакције и информације
приказане у деловима финансијских извештаја Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, по свим материјално значајним
питањима, су у складу са прописима који их уређују.
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Скретање пажње
Скрећемо пажњу на Напомену 6.1.1.5 Извештаја о ревизији делова финансијских
извештаја и правилности пословања Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања за 2015. годину:
Чланом 210. Закона о социјалној заштити8 је прописано да методологију
формирања цена услуга социјалне заштите које се финансирају из буџета Републике
Србије прописује Влада (став 1.), као и да у складу са прописаном методологијом, цену
наведених услуга одређује министар надлежан за социјалну заштиту (став 3.).
Министарство доноси Решење о ценама услуга установа социјалне заштите, на
основу Закона о социјалној заштити и Правилника о критеријумима и мерилима за
утврђивање цена услуга у области социјалне заштите које финансира Република9.
Правилником се утврђују критеријуми и мерила за утврђивање цена услуга у
установама социјалне заштите за смештај корисника, као и цена услуга смештаја у
другу породицу и у центрима за социјални рад када обезбеђују смештај корисника и
цена програма рада центара за социјални рад у делу послова који се односе на вршење
јавних овлашћења. Наведени Правилник је подзаконски акт, који је донет у складу са
Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана 10 (престао
је да важи 11. априла 2011. године).
Чланом 72. Закона о социјалној заштити је прописано да у зависности од
социјално-економског статуса корисника, плаћање услуге социјалне заштите може
бити: 1) у целости из средстава корисника, његовог сродника или трећег лица; 2) уз
делимично учешће корисника, његовог сродника, трећег лица или буџета Републике
Србије, Аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе и 3) у целости из
буџета Републике Србије, aутономне покрајине или јединице локалне самоуправе (став
1.). Корисник учествује у плаћању услуге у складу са критеријумима које прописује
министар надлежан за послове социјалне заштите, надлежни орган aутономне
покрајине, односно јединице локалне самоуправе (став 2.).
Чланом 213. истог Закона је прописано да критеријуме и мерила за одређивање
учешћа корисника у трошковима услуге социјалне заштите прописује министар
надлежан за социјалну заштиту, надлежни орган aутономне покрајине, односно
надлежни орган јединице локалне самоуправе, зависно од тога где се обезбеђују
средства за финансирање услуге, као и обезбеђење средстава за личне потребе
корисника домског смештаја и корисника породичног смештаја (члан 214.).
Обрачун трошкова смештаја врши Министарство, након утврђивања цена
смештаја, прикупљених информација о износима исплаћених пензија корисника
смештаја у претходном месецу и познатог износа учешћа сродника и других правних и
физичких лица у трошковима смештаја.
Утврђени критеријуми и мерила за одређивање учешћа лица која су као
сродници обвезници издржавања у издржавању лица неспособних за рад, као и у
трошковима смештаја корисника у установи социјалне заштите или у другој породици,
у Правилнику о учешћу сродника у издржавању корисника права у социјалној
заштити11, су непримењиви, јер упућују на примену одредби члана 11. и 16 - 19. Закона
о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, који је престао да
важи 11. априла 2011. године, када је ступио на снагу Закон о социјалној заштити.
Чланом 77. Закона о социјалној заштити је прописано да ће министар надлежан
за социјалну заштиту донети пропис којим ће утврдити рокове и начин доставе
„Службени гласник РС“, број 24/11
„Службени гласник РС“, бр. 15/92, 100/93, 12/94, 51/97, 70/03, 97/03, 99/04, 25/05, 77/05, 60/06 и 8/11
„Службени гласник РС“, бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 - др. закон и 115/05
11
„Службени гласник РС“, бр. 36/93, 88/93, 20/94, 35/97, 61/01, 99/04, 100/04 и 10/06
8
9

10
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података о непосредно уговореним услугама социјалне заштите и установа, односно
пружаоца услуге социјалне заштите од стране корисника, односно законског
заступника корисника.
У прелазним и завршним одредбама Закона о социјалној заштити утврђен је рок
за доношење прописа потребних за спровођење овог закона у трајању од шест месеци
од дана ступања на снагу овог закона, с тим што ће се подзаконски акти донети до дана
ступања на снагу овог закона примењивати, ако нису у супротности са овим законом и
то до доношења прописа на основу овог закона.
Потребно је донети подзаконска акта за спровођење Закона, односно прописе на
које упућује члан 72. став 2, члан 77. став 4. и члан 210, 213. и 214. Закона о социјалној
заштити.
Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.

_________________________
Радослав Сретеновић
Генерални државни ревизор
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
16. новембар 2016. године
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1. Основни подаци о субјекту ревизије
Субјект ревизије је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, Улица Немањина број 22 - 26, матични број 17693697 и порески
идентификациони број 105007470. Одговорно лице Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања је министар.
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са органима
Управе у саставу (у даљем тексту: Министарство) образовано је Законом о
министарствима12.
1.1. Делокруг субјекта ревизије
Законом о министарствима је одређено да Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања обавља послове државне управе који се односе на: систем
у области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у државним
органима и органима јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине, јавним
агенцијама и јавним службама; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор у
области радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање;
штрајк; остваривање и заштиту права из радног односа радника привремено
запослених у иностранству; закључивање споразума о упућивању запослених на рад у
иностранство и упућивање запослених на привремени рад у иностранство; евиденције
у области рада; сарадњу с међународним организацијама у области рада и
запошљавања; међународне конвенције у области рада, безбедности и здравља на раду;
антидискриминациону политику; систем социјалне заштите; систем породичноправне
заштите; брак; равноправност полова; популациону политику; планирање породице,
породицу и децу; остваривање права и интеграцију избеглих и расељених лица,
повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других
социјално угрожених група; систем пензијског и инвалидског осигурања; социјално
осигурање и заштиту војних осигураника; учествовање у припреми, закључивању и
примени међународних уговора о социјалном осигурању; борачко-инвалидску
заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица лица на војној служби;
неговање традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и споменобележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у земљи и
иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске организације и удружења, као и друге
послове одређене законом.
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавља
послове државне управе који се односе на: запошљавање у земљи и иностранству;
упућивање незапослених грађана на рад у иностранство; праћење стања и кретања на
тржишту рада у земљи и иностранству; евиденције у области запошљавања;
унапређење и подстицање запошљавања; стратегију, програм и мере активне и пасивне
политике запошљавања; запошљавање особа са инвалидитетом и других лица која се
теже запошљавају; развој и обезбеђивање социјалног запошљавања и социјалног
предузетништва; вишак запослених; остваривање права по основу осигурања за случај
незапослености, других права незапослених лица и вишка запослених; припрему
националног стандарда квалификација и предлагање мера за унапређење система
образовања одраслих; предлагање и праћење спровођења стратегија у области
миграција на тржишту рада; учествовање у закључивању уговора о запошљавању са
иностраним послодавцима и других уговора у вези запошљавања, као и друге послове
одређене законом.
12

„Службени гласник РС“, бр. 44/14 ,14/15, 54/15 и 96/15
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1.2. Организација субјекта ревизије
Организација Министарства уређена је Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања број: 110-00-149/2014-05 од 01.08.2014. године на који је Влада дала
сагласност Закључком 05 број: 110-8550/2014 од 7. августа 2014. године.
За обављање послова из делокруга Министарства образоване су:
1) Основне унутрашње јединице: Сектор за рад; Сектор за запошљавање;
Сектор за пензијско и инвалидско осигурање; Сектор за бригу о породици и социјалну
заштиту; Сектор за борачкo-инвалидску заштиту; Сектор за заштиту особа са
инвалидитетом; Сектор за економско-финансијске послове; Сектор за развојне послове
и послове планирања и Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и
пројекте.
2) Посебна унутрашња јединица: Кабинет министра.
Као уже унутрашње јединице ван састава Сектора образују се Група за интерну
ревизију и Група за јавну набавку и правне послове.
Органи управе у саставу Министарства су Инспекторат за рад и Управа за
безбедност и здравље на раду.
1.3. Одговорна лица субјекта ревизије
Чланом 71. Закона о буџетском систему, прописано је да је функционер
директног корисника буџетских средстава, одговоран за преузимање обавеза, њихову
верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа
којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету (став 1.),
да је одговоран за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских
апропријација (став 2.) и да може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана
на друга лица у директном кориснику буџетских средстава (став 3.).
Министарством руководи министар, доноси прописе и решења у управним и
другим појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга
министарства.
Министар је одговоран Влади и Народној скупштини за рад министарства и
стање у свим областима из делокруга министарства.
Одлуком о избору Владе РС број: 9 од 27.04.2014. године изабран је министар.
2. Критеријуми за ревизију правилности пословања
Ревизија правилности пословања према Закону о Државној ревизорској
институцији је испитивање финансијских трансакција и одлука у вези са примањима и
издацима, ради утврђивања да ли су односне трансакције извршене у складу са
законом, другим прописима, датим овлашћењима и за планиране сврхе. Прописи који
су коришћени, у ревизији правилности пословања, као извори критеријума су:
- Закон о буџетском систему;
- Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину;
- Закон о социјалној заштити;
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању;
- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености;
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом;
- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и чланова породица палих
бораца;
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- Закон о правима цивилних инвалида рата;
- Закон о финансијској подршци породици са децом;
- Закон о платама у државним органима и јавним службама;
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање;
- Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана;
- Уредба о буџетском рачуноводству;
- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама;
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за
обавезно социјално осигурање и буџетских фондова;
- Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и
методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном
сектору;
- Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијској
подршци породици са децом;
- Правилник о систему извршења буџета Републике Србије;
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски
систем;
- Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у
јавном сектору;
- Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области
социјалне заштите које финансира Република;
- Правилник о учешћу сродника у изражавању корисника права у социјалној
заштити;
- Правилник о Јединственој евиденцији података о корисницима права у
области борачко-инвалидске заштите;
- Одлука о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у процесу
рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију;
- Одлука о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку
приватизације за 2015. годину.
3. Рачуноводствени систем
Правилником о организацији, пословима и задацима рачуноводства број: 40100-30/2011-18 од 11.01.2011. године (у даљем тексту Правилник) уређује се:
организација, послови и задаци рачуноводства; припремање, предлагање и доношење
финансијског плана; припремање и комплетирање документације за извршење
финансијског плана; интерни рачуноводствени поступци и контроле и именовање лица
која су одговорна за законитост и исправност рачуноводствених исправа;
рачуноводствене исправе и рокови за њихово састављање и достављање; пословне
књиге и усклађивање пословних књига са пословним књигама индиректних корисника
и Управе за трезор; попис имовине, обавеза и потраживања; закључивање и чување
пословних књига и рачуноводствених исправа; састављање и консолидовање
периодичних и годишњих рачуна и других рачуноводствених извештаја; поступак и
начин доношења, измена и допуна правилника и друга питања.
Правилником је прописано да се воде помоћне књиге и евиденције и то:
1) помоћна књига добављача,
2) помоћна евиденција извршених исплата која обезбеђује детаљне податке о
свим расходима и издацима,
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3) помоћне евиденције остварених прилива које обезбеђују детаљне податке о
свим приходима и примањима,
4) остале помоћне књиге и евиденције (благајна готовине, благајна бензинских
бонова, евиденције о издацима за службена путовања у иностранство, евиденције
донација и дотација и друге помоћне књиге и евиденције).
Пословне књиге се воде у електронском облику, коришћењем специјализованог
рачуноводственог софтвера који се користи за вођење пословних књига и састављање
рачуноводствених извештаја, обезбеђује функционисање система интерних
рачуноводствених контрола и немогућност брисања прокњижених пословних промена.
На основу упитника – Проценитељ ИТ сложености, рачуноводствени информациони систем је оцењен као средње сложен и као такав није захтевао
ангажовање стручњака за ИТ ревизију.
Министарство користи и апликацију за аутоматску обраду података – ФМИС,
извршење расхода и издатака, која се води у Министарству финансија – Управи за
трезор. Дневно се врши ажурирање насталих промена (уплате и исплате) из система
ФМИС.
Подаци у помоћним књигама у делу економских класификација које смо
обухватили ревизијом усаглашени су са подацима у главној књизи.
4. Интерна финансијска контрола
Законом о буџетском систему (члан 80.) је дефинисано да интерна финансијска
контрола у јавном сектору обухвата:
1) финансијско управљање и контролу код корисника јавних средстава;
2) интерну ревизију код корисника јавних средстава и
3) хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне
ревизије коју обавља Министарство финансија - Централна јединица за хармонизацију.
4.1. Финансијско управљање и контрола
Финансијско управљање и контрола је систем политика, процедура и
активности који успоставља, одржава и ажурира руководство са циљем да се
планиране активности и заштита имовине остваре на правилан, економичан и ефикасан
начин и да се обезбеди поузданост финансијског извештавања.
Министарство је процесе рада, који су обухваћени Закључком ревизије, уредило
следећим актима: Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број: 110-00149/2014-05 од 01.08.2014. године; Правилником о организацији, пословима и
задацима рачуноводства број: 401-00-30/2011-18 од 11.01.2011. године; Расподелом
средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима Министарства) по
Закону о буџету Републике Србије за 2015. годину број: 401-00-50/2015-23 од
15.01.2015. године; Изменама и допунама Расподеле средстава установама социјалне
заштите (индиректним корисницима Министарства) по Закону о буџету Републике
Србије за 2015. годину број: 401-00-50/1/2015-23 од 29.06.2015 године, број: 401-0050/2/2015-23 од 14.09.2015. године, број: 401-00-50/3/2015-23 од 19.10.2015. године и
број: 401-00-50/4/2015-23 од 26.11.2015. године; Програмом распореда и коришћења
средстава дотација организацијама обавезног социјалног осигурања из буџета
Републике Србије за 2015. годину (програм активне политике запошљавања);
Програмом о изменама Програма распореда и коришћења средстава дотација
организацијама обавезног социјалног осигурања из буџета Републике Србије за 2015.
годину (програм активне политике запошљавања); Програмом распореда и коришћења
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средстава дотација организацијама обавезног социјалног осигурања из буџета
Републике Србије за 2015. годину (за исплату посебне новчане накнаде); Програмом
распореда и коришћења средстава „Транзиционог фонда“ из буџета Републике Србије
за 2015. годину; Директивом о међусобним обавезама и одговорностима Министарства
и установа социјалне заштите (индиректних корисника) број: 401-00-2055/2007-23 од
22.01.2008. године; Директивом о изменама и допунама Директиве о међусобним
обавезама и одговорностима Министарства и установа социјалне заштите
(индиректних корисника) број: 401-00-2055/2007-23 од 12.11.2008. године.
Примена наведених аката тестирана је у оквиру економске класификације: 411 –
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), 412 – Социјални доприноси на терет
послодавца, 462 – Дотације међународним организацијама, 464 – Дотације
организацијама обавезног социјалног осигурања и 472 – Накнаде за социјалну заштиту
из буџета, кроз тестирање контрола следећих процеса:
1) евидентирање пословних промена по основу извршења буџета (књижење);
2) проток документације и начин њене обраде;
3) формирање пословне документације (преузимање обавеза, докази о извршеним
плаћањима);
4) процедуре за извршење и евидентирање буџетских расхода.
Наведеним актима је уређено финансијско управљање и контрола.
Организационе јединице, њихов делокруг и међусобни однос; руковођење
унутрашњим јединицама; овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих
јединица; начин сарадње са другим органима и организацијама; опис послова, нивои
потребног знања и вештина за свако радно место уређени су Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.
У поступку ревизије достављен нам је Годишњи извештај о систему
финансијског управљања и контроле Министарства за 2015. годину.
Министарство, према Годишњем извештају о систему финансијског управљања
и контроле за 2015. годину број: 119-01-11/5/2016-05 од 28.03.2016. године, има
именованог руководиоца задуженог за увођење и развој система финансијског
управљања и контроле.
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања успоставило је
систем финансијског управљања и контроле у делу економских класификација које смо
обухватили ревизијом.
4.2. Интерна ревизија
Прописана је обавеза корисника јавних средстава да успоставе интерну
ревизију. За успостављање и обезбеђење услова за адекватно функционисање интерне
ревизије одговоран је руководилац корисника јавних средстава.
Интерна ревизија у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања успостављена је у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања број: 110-00-149/2014-05 од 01.08.2014. године. Послови интерне
ревизије обављају се у оквиру Групе за интерну ревизију.
Министарство је донело следећа акта: Повељу интерне ревизије Министарства
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 08 број: 021-02-00022/1/2014 од
13.05.2014. године, Етички кодекс интерне ревизије 08 број: 021-02-00022/2/2014 од
13.05.2014. године, Стратешки план интерне ревизије за период 2015-2017. година 08
број: 021-02-00109/1/2014 од 03.12.2014. године, Годишњи план интерне ревизије за
2015. годину 08 број: 021-02-00109/2/2014 од 03.12.2014. године, Распоред спровођења
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појединачних ревизија за 2015. годину 08 број: 021-02-00109/3/2014 од 15.01.2015.
године.
У поступку ревизије достављен је Годишњи извештај о обављеним ревизијама и
активностима интерне ревизије за 2015. годину 08 број: 021-02-00100/9/2015-01 од
15.03.2016. године. У 2015. години обављено је шест ревизија, дато је 39 препорука, од
којих је спроведено 25.
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је успоставило
интерну ревизију у складу са Правилником о заједничким критеријумима за
организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање
интерне ревизије у јавном сектору13 и Законом о буџетском систему.
5. Припрема и доношење финансијског плана
Чланом 35. став 1. Закона о буџетском систему прописано је, да по доношењу
Фискалне стратегије, Министарство финансија доставља директним корисницима
средстава буџета Републике Србије Упутство за израду средњорочних и финансијских
планова за припрему буџета Републике Србије.
Чланом 50. Закона о буџетском систему, прописано је да директни корисници
буџетских средстава, који су, у буџетском смислу, одговорни за индиректне кориснике
буџетских средстава, врше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру
својих одобрених апропријација и о томе обавештавају сваког индиректног корисника,
по добијеној сагласности Управе за трезор. Директни и индиректни корисници
буџетских средстава који доносе финансијске планове на основу закона, дужни су да
своје финансијске планове ускладе са одобреним апропријацијама у буџету.
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је донело
Финансијски план за 2015. годину број: 401-00-02300/2014-18 од 23.01.2015. године и
пет измена Финансијског плана за 2015. годину, којима су распоређена средства
буџета.
6. Финансијски извештаји
Расходи и издаци из финансијских извештаја Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, исказани у оквиру Програма 0801 –
Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа, Програма 0901 –
Обавезно пензијско и инвалидско осигурање, Програма 0902 – Социјална заштита,
Програма 0903 – Породично-правна заштита грађана и Програма 0904 – Борачкоинвалидска заштита, представљају део Завршног рачуна буџета Републике Србије за
2015. годину. У поступку прикупљања доказа, на основу којих се изражава
мишљење о овом завршном рачуну, било је потребно извршити и ревизију делова
финансијских извештаја Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања.
У складу са чланом 78. Закона о буџетском систему и чланом 5. став 1.
Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
корисника буџетских средстава, корисника средстава за обавезно социјално
осигурање и буџетских фондова, Годишњи финансијски извештај за 2015. годину,
достављен је Министарству финансија - Управи за трезор, на прописаним
обрасцима.
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6.1. Извештај о извршењу буџета
Избор делова финансијских извештаја који су ревидирани, извршен је у
складу са критеријумима које је Државна ревизорска институција усвојила, а који су
засновани на ревизорском просуђивању, укључујући ризике да се може изразити
неодговарајуће мишљење у случајевима када финансијски извештаји садрже
материјално значајне погрешне исказе.
6.1.1. Текући расходи - конто 400000
У поступку ревизије делова финансијских извештаја Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, извршен је увид у расходе у оквиру раздела
28, Програма 0801 – Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа,
Програма 0901 – Обавезно пензијско и инвалидско осигурање, Програма 0902 –
Социјална заштита, Програма 0903 – Породично - правна заштита грађана и Програма
0904 – Борачко - инвалидска заштита.
Упоредни преглед средстава одобрених Законом о буџету за 2015. годину и
извршених расхода који су предмет ревизије
Табела број 1
Конто

Опис конта

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
462000 Дотације међународним организацијама
464000

Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Програм/ Програмска
Функција активност
0902/070

0005

0801/410
0801/412
0801/412
0901/090
0801/412
0902/070
0902/070
0903/040
0904/010

7010
0002
0003
0002
0003
0003
0005
0001
0001

УКУПНО ЗА 400000

у хиљадама динара
Закон о
Извршење
буџету
3.471.195 3.514.678*
621.075
629.355*
25.000
16.892
2.800.000
1.895.535
4.000.000
2.358.580
25.800.000 25.800.000
16.000.000 10.961.927
27.997.617 26.243.271
3.509.419
2.244.798
50.224.000 49.494.866
15.150.000 13.923.632
152.218.944 137.083.535

* Недостатак финансијских средстава обезбеђен је преусмеравањем апропријације

Ревизија је вршена на бази одабраних узорака у оквиру наведених
рачуноводствених области.
6.1.1.1. Плате, додаци и накнаде запослених – конто 411000
Средства за плате и друга припадајућа давања се установама социјалне заштите
обезбеђују у буџету Републике Србије у складу са Законом о социјалној заштити.
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину14, планирана су средства за
Плате, додатке и накнаде запослених - конто 411000 у износу од 3.471.195 хиљада
динара за Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Раздео 28,
Глава 28.0, Програм 0902 - Социјална заштита, Функција 070 - Социјална помоћ
угроженом становништву, некласификована на другом месту, Програмска активност
0005 - Обављање делатности установа социјалне заштите. Недостајућа средства за
покриће расхода обезбеђена су преусмеравањем апропријација, односно увећањем
средстава у износу од 59.350 хиљада динара. Исказани су расходи у износу од
3.514.678 хиљада динара, од чега се на административне трансфере односи 3.511.603
14
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хиљада динара (конто 494111).
Министарство је Расподелом (измене и допуне) средстава установама социјалне
заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2015. годину вршило расподелу
средстава за плате, додатке и накнаде запослених за 209 установa социјалне заштите.
Обрачун зарада за установе социјалне заштите врши се у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања. Обрачун се врши на основу коефицијената
из Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама15, цене рада по основу Закључка Владе 05 број: 121-13957/2014 од
06.11.2014. године, решења Министарства којим се утврђује број извршилаца и
персоналних података о запосленима у установи. Податке о запосленима у установи,
као и све промене везане за запослене, установe достављају Министарству због
редовног ажурирања базе података.
Обрачун зарада се односи на рад запослених у установама:
- чије се зараде финансирају 100% из буџета Републике (стручни и руководећи
кадар) и
- чије се зараде делимично финансирају из буџета Републике (пратећи и
технички послови), а у односу на цене услуге смештаја које се утврђују Правилником о
критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области социјалне заштите
које финансира Република, који је донет на основу Закона о социјалној заштити и
обезбеђивању социјалне сигурности грађана који је престао да важи 11.04.2011.
године. (Детаљније објашњено у Напомени 6.1.1.5.)
Пренос средстава за зараде и социјалне доприносе на терет послодавца врши се
једном месечно, на основу Решења о распореду средстава буџета Републике Србије.
6.1.1.2. Социјални доприноси на терет послодавца – конто 412000
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Социјалне доприносе на терет послодавца - конто 412000 у износу од 621.075 хиљада
динара за Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Раздео 28,
Глава 28.0, Програм 0902 - Социјална заштита, Функција 070 - Социјална помоћ
угроженом становништву, некласификована на другом месту, Програмска активност
0005 - Обављање делатности установа социјалне заштите. Недостајућа средства за
покриће расхода обезбеђена су преусмеравањем апропријација, односно увећањем
средстава у износу од 10.650 хиљада динара. Исказани су расходи у износу од 629.355
хиљада динара, од чега се на административне трансфере односи 628.536 хиљада
динара (конто 494121, 494122 и 494123).
Министарство је Расподелом (измене и допуне) средстава установама социјалне
заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2015. годину вршило расподелу
средстава за социјалне доприносе на терет послодавца за 209 установa социјалне
заштите.
6.1.1.3. Дотације међународним организацијама – конто 462000
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Дотације међународним организацијама - конто 462000 у износу од 25.000 хиљада
динара за Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Раздео
28, Глава 28.0, Програм 0801 - Запошљавање и уређење система рада и радно правних
односа, Функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по

15

„Службени гласник РС“, бр. 44/01, 15/02-др. уредба, 30/02 ...100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14 и 58/14

16

Напомене уз Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за 2015. годину

питању рада, Програмска активност 7010 - ИПА Подршка за учешће у програмима
ЕУ. Исказани су расходи у износу од 16.892 хиљада динара.
Закључком Владе од 26.02.2009. године усвојена је Информација о начину
регулисања финансијских контрибуција за чланство у међународним организацијама,
телима и програмима, којим је Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања задужено за уплату финансијске контрибуције за чланство
Републике Србије у Међународној организацији рада.
Министарство је извршило расход у укупном износу од 16.892 хиљада динара
(односно 152.169 швајцарских франака) за годишњу контрибуцију за чланство
Републике Србије у Међународној организацији рада, у корист International Labour
Office, преко рачуна Народне банке Србије.
На основу ревидиране документације за текуће дотације за међународне
чланарине утврђено је да нема неправилности.
6.1.1.4. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – конто
464000
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у укупном износу од
32.600.000 хиљада динара за Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања - Раздео 28, и то за: Програм 0901 - Обавезно пензијско и инвалидско
осигурање, Функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту,
Програмска активност 0002 - Подршка остварењу права корисника по посебним
прописима из ПИО и заштита материјалног положаја пензионера у износу од
25.800.000 хиљада динара; Програм 0801 - Запошљавање и уређење система рада и
радно правних односа, Функција 412 - Општи послови по питању рада, Програмска
активност 0002 - Активна политика запошљавања у износу од 2.800.00 хиљада динара
и Програмска активност 0003 - Подршка решавању радно-правног статуса вишка
запослених у износу од 4.000.000 хиљада динара. Исказани су расходи у укупном
износу од 30.054.115 хиљада динара.
Преглед средства одобрених Законом о буџету за 2015. годину и извршених расхода
за дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Табела број 2
Конто
464121
464131
464141
464151

Опис конта
Текуће дотације Републичком фонду за
ПИО за осигуранике запослене
Текуће дотације Републичком фонду за
ПИО за осигуранике пољопривреднике
Текуће дотације Републичком фонду за ПИО
за осигуранике самосталних делатности
Текуће дотације Националној служби за
запошљавање
УКУПНО ЗА 464000

Програм/
Функција

Програмска
активност

у хиљадама динара
Закон о
Извршење
буџету
12.720.000

0901/090

0002

25.800.000

12.700.000
380.000

0801/412

0002
0003

2.800.000
4.000.000
32.600.000

1.895.535
2.358.580
30.054.115

Програм 0901, Функција 090, Програмска активност 0002 - Подршка
остварењу права корисника по посебним прописима из ПИО и заштита
материјалног положаја пензионера
Финансијским планом Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
за 2015. годину, у оквиру категорије донације, помоћи и трансфери, предвиђени су
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текући трансфери Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у
корист Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и то за осигурање:
1) осигураника запослених у износу од 12.720.000 хиљада динара,
2) осигураника пољопривредника у износу од 12.700.000 хиљада динара и
3) осигураника самосталних делатности у износу од 380.000 хиљада динара.
Исплата дотација је вршена на основу Захтева Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање од 05.01.2015. године, којим су планирана средства по месецима
и Решења о расподели средстава буџета Републике Србије, којима се одобрава пренос
средстава Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање за исплате за
разлику до најниже пензије и за стаж осигурања по посебним прописима. Пренос
средстава врши се на основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању.
Расходи за текуће дотације Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање
за пензије запослених (економска класификација 464121)
Табела број 3
у хиљадама динара
Редни број
Намена
Износ
1
Исплата по основу обавеза за стаж осигурања по посебним прописима
7.790.000
2
Исплата по основу разлике до најниже пензије
4.930.000
Укупно
12.720.000

Расходи за текуће дотације Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање
за осигуранике пољопривреднике (економска класификација 464131)
Табела број 4
у хиљадама динара
Редни број
Намена
Износ
1
Исплата по основу обавеза за стаж осигурања по посебним прописима
2.800.000
2
Исплата по основу разлике до најниже пензије
9.900.000
Укупно
12.700.000

Расходи за текуће дотације Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање
за осигуранике самосталних делатности (економска класификација 464141)
Табела број 5
у хиљадама динара
Редни број
Намена
Износ
1
Исплата по основу обавеза за стаж осигурања по посебним прописима
92.000
2
Исплата по основу разлике до најниже пензије
288.000
Укупно
380.000

Програм 0801, Функција 412, Програмска активност 0002 - Активна
политика запошљавања
Министарство је извршило расходе за текуће дотације Националној служби за
запошљавање у укупном износу од 1.895.535 хиљада динара.
Пренос средстава намењених за мере активне политике запошљавања врши се у
складу са чланом 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености16
којим је прописано да се програми и мере активне политике запошљавања финансирају
из буџета Републике Србије и чланом 6. Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом17 којим је прописано да особа са инвалидитетом
може да оствари право на мере активне политике запошљавања (став 1. тачка 1).

16
17

„Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015
„Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013
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Закључком Владе 05 број: 401-430/2015 од 23.01.2015. године усвојен је
Програм распореда и коришћења средстава дотација организацијама обавезног
социјалног осигурања из буџета Републике Србије за 2015. годину. Програмом је
утврђена намена средстава, корисници средстава, распоред средстава по мерама
активне политике запошљавања, динамика коришћења средстава и извештавање о
реализацији програма.
Закључком Владе 05 број: 401-12313/2015 од 19.11.2015. године усвојен је
Програм о измени Програма распореда и коришћења средстава дотација
организацијама обавезног социјалног осигурања из буџета Републике Србије за 2015.
годину.
Преглед опредељених и реализованих средстава
за мере активне политике запошљавања
Табела број 6
Редни
број
1
2
3
4
5

Мере активне политике
запошљавања
Активно тражење посла
Додатно образовање и обуке
Субвенције за запошљавање
Јавни радови
Преузете уговорене обавезе
Укупно

Средства опредељена
по Програму усвојеном
23.01.2015.
3.000
977.000
1.120.000
600.000
100.000
2.800.000

у хиљадама динара
Средства опредељена
по Програму
Реализовано
усвојеном 19.11.2015.
3.000
1.113
860.500
291.529
1.120.000
1.069.618
716.500
484.976
100.000
48.299
2.800.000
1.895.535

Исплата средстава вршена је на основу Захтева Националне службе за
запошљавање за пренос средстава намењених за реализацију мера активне политике
запошљавања, за сваки месец и Решења о распореду средстава буџета Републике
Србије. Министарство је извршило пренос средстава Националној служби за
запошљавање у укупном износу од 2.130.000 хиљада динара.
Национална служба за запошљавање је доставила Министарству Извештај о
реализацији Програма распореда и коришћења средстава дотација организацијама
обавезног социјалног осигурања из буџета Републике Србије за 2015. годину број:
0012-101-8/16 од 25.02.2016. године. У прегледу коришћења средстава, наводи се да је
реализовано 1.895.535 хиљада динара, што је 68% у односу на планиран трансфер,
односно 89% у односу на извршен трансфер Министарства. Неутрошена средства у
износу од 234.465 хиљада динара су 31.12.2015. године враћена на рачун извршења
буџета.
Извештај Министарства о реализацији Програма распореда и коришћења
средстава дотација организацијама обавезног социјалног осигурања из буџета
Републике Србије за 2015. годину усвојен је Закључком Владе 05 број: 401-2781/2016
од 11.03.2016. године.
Програм 0801, Функција 412, Програмска активност 0003 - Текуће дотације
Националној служби за запошљавање - ПНН
Закључком Владе 05 број: 401-428/2015 од 23.01.2015. године усвојен је
Програм распореда и коришћења средстава дотација организацијама обавезног
социјалног осигурања из буџета Републике Србије за 2015. годину - за исплату посебне
новчане накнаде. Програмом је утврђена намена средстава у укупном износу од
4.000.000 хиљада динара, планирана месечна динамика коришћења средстава и обавеза
Министарства да прати коришћење средстава и годишње Влади подноси извештај о
реализацији овог програма.
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У складу са Одлуком о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у
процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију18 одобрена су
средства за исплату посебне новчане накнаде запосленима у привредним друштвима у
процесу реструктурирања и припреме за приватизацију који су утврђени као вишак,а
којима је до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са
прописима о пензијском и инвалидском осигурању, недостајало до пет година до
пензије. Исплата посебне новчане накнаде врши се месечно преко Националне службе
за запошљавање.
У складу са тачком VI Програма за решавање вишка запослених у процесу
рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију да се средства за
посебну новчану накнаду одобравају решењем министра, за свако привредно друштво
је на месечном нивоу донето појединачно Решење којим се одобрава исплата посебне
новчане накнаде.
Министарство је извршило пренос средстава у укупном износу од 2.358.580
хиљада динара, на основу Захтева Националне службе за запошљавање за пренос
средстава намењених за исплату посебне новчане накнаде и Решења о распореду
средстава буџета Републике Србије.
Извештај Националне службе за запошљавање за 2015. годину усвојен је
Одлуком Управног одбора Националне службе за запошљавање број: 0011-110-2/16 од
10.02.2016. године.
Закључком Владе од 02.02.2016. године усвојен је Извештај о реализацији
програма распореда и коришћења средстава дотација организацијама за обавезно
социјално осигурање из буџета Републике Србије за 2015. годину – за исплату посебне
новчане накнаде.
На основу узорковане документације за дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања утврђено је да нема неправилности.
6.1.1.5. Накнаде за социјалну заштиту из буџета - конто 472000
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - конто 472000 у укупном износу од
111.788.017 хиљада динара за Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања - Раздео 28. Исказани су расходи у укупном износу од 102.868.493 хиљада
динара, од чега се на административне трансфере односи 2.336.159 хиљада динара
(конто 494721, 494723 и 494728).
Програм 0801, Функција 412, Програмска активност 0003 - Подршка
решавању радно - правног статуса вишка запослених
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - конто 472000 у износу од 16.000.000 хиљада
динара за Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Раздео 28,
Програм 0801, Функција 412, Програмска активност 0003 - Подршка решавању радноправног статуса вишка запослених. Исказани су расходи у укупном износу од
10.961.927 хиљада динара.
Закључком Владе 05 број: 401-1929/2015 од 24.02.2015. године усвојен је
Програм распореда и коришћења средстава „Транзиционог фонда“ из буџета
Републике Србије за 2015. годину. На основу Одлуке о утврђивању Програма за
„Службени гласник РС“, бр. 64/2005, 89/2006, 85/2008, 90/2008 - испр., 15/2009, 21/2010, 46/2010, 9/2011, 6/2012, 63/2013, 21/2014
и 129/2014
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решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. годину19 усвојен је
Програм распореда и коришћења средстава „Транзиционог фонда“. Програмом је
утврђено да се средства из буџета Републике Србије одобравају решењем министра, а
на предлог Радне групе за разматрање и оцену документације Програма. Решењем
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања образована је Радна група
за разматрање и оцену документације Програма.
У 2015. години на предлог Радне групе, а по решењима министра, укупно је
одобрено 11.083.502 хиљада динара за решавање 19.791 вишка запослених у 243
субјекта приватизације. Одобрена средства исплаћена су за 242 субјекта приватизације
у износу од 11.066.004 хиљада динара. Субјекти приватизације који нису искористили
одобрена средства у целости, извршили су повраћај средстава у износу од 104.077
хиљада динара.
За реализацију Програма распореда и коришћења средстава „Транзиционог
фонда“ из буџета Републике Србије за 2015. годину утрошено је 10.961.927 хиљада
динара.
Преглед извршења Програма распореда и коришћења средстава „Транзиционог фонда“
из буџета Републике Србије за 2015. годину
Табела број 7
Редни број
Опис
1
Одобрена средства за за исплату отпремнина
2
Пренета средства
3
Извршен повраћај у буџет
4
Реализована средства

у хиљадама динара
Износ
11.083.502
11.066.004
104.077
10.961.927

Закључком Владе од 06.02.2016. године усвојен је Извештај о реализацији
Програма распореда и коришћења средстава „Транзиционог фонда“ из буџета
Републике Србије за 2015. годину.
На основу узорковане документације за накнаде за социјалну заштиту из буџета
утврђено је да нема неправилности.
Програм 0904, Функција 010, Програмска активност 0001 - Подршка
остварењу права корисника борачко-инвалидске заштите
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - конто 472000 у износу од 15.150.000 хиљада
динара за Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Раздео 28,
Програм 0904, Функција 010, Програмска активност 0001 - Подршка остварењу права
корисника борачко-инвалидске заштите. Исказани су расходи у укупном износу од
13.923.632 хиљада динара. Средства планирана Законом о буџету Републике Србије за
2015. годину умањена су преусмеравањем апропријације у износу од 700 хиљада
динара.
Кроз ову програмску активност финансирају се утврђена права у складу са
прописима намењених крајним корисницима у области борачко-инвалидске заштите,
накнаде ратним војним инвалидима, мирнодопским војним инвалидима и породицама
палих бораца, борачки додатак, накнада цивилним инвалидима рата (основна права,
изведена права, царинске и пореске олакшице за увоз моторних возила за војне и
цивилне инвалиде рата), као и пратећих услуга неопходних за оставаривање права
корисника.
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Пренос средстава за накнаде ратним војним инвалидима, мирнодопским војним
инвалидима и породицама палих бораца, борачки додатак и цивилним инвалидима рата
врши се на основу Закона о основним правима бораца, војних инвалида и чланова
породица палих бораца20 и Закона о правима цивилних инвалида рата21.
Правилником о Јединственој евиденцији података о корисницима права у
области борачко-инвалидске заштите22 уређен је садржај и начин вођења матичне
евиденције корисника права у области борачко инвалидске заштите и заштите
цивилних инвалида рата. Јединствена евиденција води се у Министарству кроз базу
података, а састоји се од евиденције коју воде општински органи и евиденције коју
води Министарство.
Податке из Евиденције општина, надлежни општински орган управе доставља
Министарству, ради обједињавања у Јединствену евиденцију. Обједињавање података
из Евиденције општина и Евиденције Министарства у Јединствену евиденцију, ради
исплате новчаних примања, врши Министарство. Министарство врши контролу унетих
података у Евиденцију општина и у случају утврђених неправилности има право да
према надлежном општинском органу управе предузме законом утврђене мере.
Општински орган надлежан за борачу-инвалидску заштиту дужан је да
Поштанској штедионици и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања доставља све промене везане за кориснике датих права. Министарство утврђује
номиналне износе основних права на основу званичних статистичких података о
висини просечне месечне зараде за претходни месец. Распис се доставља Поштанској
штедионици, на основу кога се врши обрачун према броју корисника и доставља
требовање о потребним средствима Министарству. На основу требовања
Министарство доноси Решење о распореду средстава и врши се пренос средстава.
Поштанска штедионица доставља потписане спискове и доказе о уручењу накнада.
За АП Војводина – Покрајински секретеријат за здравство, социјалну политику
и демографију доставља захтев са спецификацијом по општинама и износима (две
спецификације - кориснике борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида
рата), а за Републики Србију – свака општина доставља захтев (за борчко инвалидску
заштиту и заштита цивилних инвалида рата).
Просечан број корисника накнаде ратним војним инвалидима, мирнодопским
војним инвалидима и њиховим породицама у 2015. годину је 34.063 месечно.
На основу узорковане документације за накнаде за социјалну заштиту из буџета
утврђено је да нема неправилности.
Програм 0902, Функција 070, Програмска активност 0003 - Подршка
остварењу права корисника социјалне заштите
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - конто 472000 у износу од 27.997.617 хиљада
динара за Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Раздео 28,
Програм 0902, Функција 070, Програмска активност 0003 - Подршка остварењу права
корисника социјалне заштите. Исказани су расходи у укупном износу од 26.243.271
хиљада динара, од чега се на административне трансфере односи 91.361 хиљада динара
(конто 494721, 494723 и 494728). Средства планирана Законом о буџету Републике
Србије за 2015. годину умањена су преусмеравањем апропријације два пута у 2015.
години у укупном износу од 659.850 хиљада динара.

„Службени лист СРЈ“, бр.24/98, 29/98-испр. и 25/00-одлука СУС и „Службени гласник РС“, број 101/05-др.закон
„Службени гласник РС“, број 52/96
22
„Службени гласник РС“, број 54/08
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Кроз ову програмску активност финансирају се утврђена права: новчана
социјална помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица, посебна новчана накнада и
накнада за издржавање лица на породичном смештају. Законом о социјалној заштити
утврђено је право на новчану социјалну помоћ. Основица за утврђивање социјалне
помоћи усклађује се са индексом потрошачких цена у претходних шест месеци, а на
основу статистичких података, два пута годишње (1. априла и 1. октобра – члан 87.
Закона). Просечан број корисника који су ово право остварили, а према подацима о
извршеним исплата у 2015. години је 169.203 месечно.
Исплата средстава за додатак за помоћ и негу другог лица, која се преносе на
рачун Банке Поштанске штедионице врши се на основу Закона о социјалној заштити и
обрачуна Одељења за информатику министарства. Банка Поштанска штедионица у
складу са закљученим уговором врши исплату накнаде корисницима додатак за помоћ
и негу другог лица, доставом на кућну адресу или на наменске текуће рачуне
корисника, а на основу података које доставља Министарство. Просечан број
корисника ове помоћи у 2015. години је 51.821 месечно.
Исплата накнаде за издржавање лица на породичном смештају (хранитељске
породице), исплата новчане социјалне помоћи, која се преносе на рачун Банке
Поштанске штедионице, врши се на основу Закона о социјалној заштити и обрачуна
Одељења за информатику министарства. Банка Поштанска штедионица врши исплату
накнаде за издржавање лица на породичном смештају, на наменске текуће рачуне
корисника, а на основу података које доставља Министарство.
На основу узорковане документације за накнаде за социјалну заштиту из буџета
утврђено је да нема неправилности.
Програм 0902, Функција 070, Програмска активност 0005 – Обављање
делатности установа социјалне заштите
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - конто 472000 у износу од 2.416.400 хиљада
динара за Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Раздео 28,
Програм 0902, Функција 070, Програмска активност 0005 - Обављање делатности
установа социјалне заштите. Исказани су расходи за административне трансфере у
укупном износу од 2.244.798 хиљада динара.
Ова програмска активност усмерена је на пружање услуга грађанима од стране
установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија и установа за смештај.
Трансфер средстава за материјалне трошкове установама социјалне заштите,
врши се по основу програма рада установа социјалне заштите, Раподеле средстава
установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2015. годину и
на основу Закона о социјалној заштити, за 209 установa социјалне заштите.
Цена услуге у установи социјалне заштите и центру за социјални рад, када
обезбеђује смештај корисника, намењена је за: материјалне трошкове; амортизацију;
текуће и инвестиционо одржавање; нематеријалне трошкове; зараде и остала примања
запослених у складу са законом и колективним уговором и законске обавезе.
Чланом 210. Закона о социјалној заштити је прописано да методологију
формирања цена услуга социјалне заштите које се финансирају из буџета Републике
Србије прописује Влада (став 1.), као и да у складу са прописаном методологијом, цену
наведених услуга одређује министар надлежан за социјалну заштиту (став 3.).
Министарство доноси Решење о ценама услуга установа социјалне заштите, на
основу Закона о социјалној заштити и Правилника о критеријумима и мерилима за
утврђивање цена услуга у области социјалне заштите које финансира Република.
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Правилником се утврђују критеријуми и мерила за утврђивање цена услуга у
установама социјалне заштите за смештај корисника, као и цена услуга смештаја у
другу породицу и у центрима за социјални рад када обезбеђују смештај корисника и
цена програма рада центара за социјални рад у делу послова који се односе на вршење
јавних овлашћења. Наведени Правилник је подзаконски акт, који је донет у складу са
Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (престао
је да важи 11. априла 2011. године).
Чланом 72. Закона о социјалној заштити је прописано да у зависности од
социјално-економског статуса корисника, плаћање услуге социјалне заштите може
бити: 1) у целости из средстава корисника, његовог сродника или трећег лица; 2) уз
делимично учешће корисника, његовог сродника, трећег лица или буџета Републике
Србије, Аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе и 3) у целости из
буџета Републике Србије, aутономне покрајине или јединице локалне самоуправе (став
1.). Корисник учествује у плаћању услуге у складу са критеријумима које прописује
министар надлежан за послове социјалне заштите, надлежни орган aутономне
покрајине, односно јединице локалне самоуправе (став 2.).
Чланом 213. истог Закона је прописано да критеријуме и мерила за одређивање
учешћа корисника у трошковима услуге социјалне заштите прописује министар
надлежан за социјалну заштиту, надлежни орган aутономне покрајине, односно
надлежни орган јединице локалне самоуправе, зависно од тога где се обезбеђују
средства за финансирање услуге, као и обезбеђење средстава за личне потребе
корисника домског смештаја и корисника породичног смештаја (члан 214.).
Обрачун трошкова смештаја врши Министарство, након утврђивања цена
смештаја, прикупљених информација о износима исплаћених пензија корисника
смештаја у претходном месецу и познатог износа учешћа сродника и других правних и
физичких лица у трошковима смештаја.
Утврђени критеријуми и мерила за одређивање учешћа лица која су као
сродници обвезници издржавања у издржавању лица неспособних за рад, као и у
трошковима смештаја корисника у установи социјалне заштите или у другој породици,
у Правилнику о учешћу сродника у издржавању корисника права у социјалној заштити,
су непримењиви, јер упућују на примену одредби члана 11. и 16 -19. Закона о
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, који је престао да
важи 11. априла 2011. године, када је ступио на снагу Закон о социјалној заштити.
Чланом 77. Закона о социјалној заштити је прописано да ће министар надлежан
за социјалну заштиту донети пропис којим ће утврдити рокове и начин доставе
података о непосредно уговореним услугама социјалне заштите и установа, односно
пружаоца услуге социјалне заштите од стране корисника, односно законског
заступника корисника.
У прелазним и завршним одредбама Закона о социјалној заштити утврђен је рок
за доношење прописа потребних за спровођење овог закона у трајању од шест месеци
од дана ступања на снагу овог закона, с тим што ће се подзаконски акти донети до дана
ступања на снагу овог закона примењивати, ако нису у супротности са овим законом и
то до доношења прописа на основу овог закона.
Потребно је донети подзаконска акта за спровођење Закона, односно прописе на
које упућује члан 72. став 2, члан 77. став 4. и члан 210, 213. и 214. Закона о социјалној
заштити.
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Програм 0903, Функција 040, Програмска активност 0001 – Подршка
остварењу права корисника из области заштите породице и деце
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - конто 472000 у износу од 50.224.000 хиљада
динара за Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Раздео 28,
Програм 0903, Функција 040, Програмска активност 0001 - Подршка остварењу права
корисника из области заштите породице и деце. Исказани су расходи у укупном износу
од 49.494.866 хиљада динара.
Кроз ову програмску активност финансирају се накнаде зарада запослених за
време породиљског одсуства, родитељски додатак за прво дете (једнократна исплата),
друго, треће и четврто дете / исплата у 24 једнаке месечне рате, дечији додатак –
исплата за прво, друго, треће и четврто дете и накнада трошкова боравка деце са
сметњама у развоју и деци без родитељског старања у предшколским установама.
Пренос средстава за ову намену врши се на основу Закона о финансијској
подршци породици са децом23, којим су утврђена права, услови за утврђивање права и
износи права. На основу Закона донет је Правилник о ближим условима и начину
остваривања права на финансијској подршци породици са децом24.
Исплата накнада зарада запосленим породиљама (средства су намењена за
рефундацију послодавцима и лица која самостално обављају делатност), а пренос
средстава за ову намену врши се на основу Закона о финансијској подршци породици
са децом. Обрачун укупно потребних средстава за исплате права утврђених законом
попуњава општина или градска управа (образац НЗ-2) и доставља Министарству
најкасније до 10-ог у текућем месецу за доспеле обавезе у претходном месецу. Број
корисника овог права је 39.519 породиља просечно месечно у 2015. години.
За исплате родитељског и дечијег додатка, Министарство средства преноси на
рачун Банке Поштанске штедионице. Пренос средстава за ову намену врши се у складу
са Законом о финансијској подршци породици са децом, а на основу електронских
исплатних трака које припрема и доставља Одељење за информатику. Број корисника
накнаде родитељског додатка у 2015. години је 62.871 дете просечно месечно, дечијег
додатка за 383.811 деце, као и број боравка деце у предшколским установама деце са
сметњама у развоју и деце без родитељског старања је 345 деце просечно месечно.
На основу узорковане документације за накнаде за социјалну заштиту из буџета
утврђено је да нема неправилности.

23
24

„Службени гласник РС“, бр.16/02, 115/05 и 107/09
„Службени гласник РС“, бр. 29/02 и 51/10
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Делови финансијских извештаја
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Делови из Извештаја о извршењу буџета - Образац 5, за програм 0801, функцију 410, програмску активност 7010, у делу економских класификација које су
ревидиране
Ознака
ОП

Број
конта

1

2

5173

400000

5293

460000

5297
5298

462000
462100

Опис
3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309
+ 5324)
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
(5294+5297+5300+5303+5306)
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298+5299)
Текуће дотације међународним организацијама

Износ
одобрених
апропријација

Укупно
(од 6 до
11)

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Аутономне
Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

4

5

25.000

16.892

16.892

25.000

16.892

16.892

25.000

16.892
16.892

16.892
16.892

Из
донација
и помоћи

Из
осталих
извора

10

11

Делови из Извештаја о извршењу буџета - Образац 5, за програм 0801, функцију 412, програмску активност 0002, у делу економских класификација које су
ревидиране
Ознака
ОП

Број
конта

1

2

5173

400000

5293

460000

5303

464000

5304

464100

Опис
3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309
+ 5324)
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
(5294+5297+5300+5303+5306)
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА (5304+5305)
Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

Износ
одобрених
апропријација
4

Укупно
(од 6 до
11)
5

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Аутономне
Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

2.800.000

1.895.535

1.895.535

2.800.000

1.895.535

1.895.535

2.800.000

1.895.535

1.895.535

1.895.535

1.895.535

Из
донација
и помоћи

Из
осталих
извора

10

11
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Делови финансијских извештаја
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Делови из Извештаја о извршењу буџета - Образац 5, за програм 0801, функцију 412, програмску активност 0003, у делу економских класификација које су
ревидиране
Ознака
ОП

Број
конта

1

2

5173

400000

5293

460000

5303

464000

5304

464100

5309

470000

5314

472000

5323

472900

Опис
3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309
+ 5324)
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
(5294+5297+5300+5303+5306)
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА (5304+5305)
Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
(5310+5314)
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ( ОД 5315 ДО
5323)
Остале накнаде из буџета

Износ
одобрених
апропријација

Укупно
(од 6 до 11)

4

5

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

20.000.000

13.320.507

13.320.507

4.000.000

2.358.580

2.358.580

4.000.000

2.358.580

2.358.580

2.358.580

2.358.580

16.000.000

10.961.927

10.961.927

16.000.000

10.961.927

10.961.927

10.961.927

10.961.927

Из
донација
и помоћи
10

Из
осталих
извора
11

Делови из Извештаја о извршењу буџета - Образац 5, за програм 0901, функцију 090, програмску активност 0002, у делу економских класификација које су
ревидиране
Ознака
ОП

Број
конта

1

2

5173

400000

5293

460000

5303

464000

5304

464100

Опис
3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309
+ 5324)
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
(5294+5297+5300+5303+5306)
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА (5304+5305)
Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

Износ
одобрених
апропријација

Укупно
(од 6 до 11)

4

5

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

25.800.000

25.800.000

25.800.000

25.800.000

25.800.000

25.800.000

25.800.000

25.800.000

25.800.000

25.800.000

25.800.000

Из
донација
и помоћи

Из
осталих
извора

10

11
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Делови финансијских извештаја
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Делови из Извештаја о извршењу буџета - Образац 5, за програм 0902, функцију 070, програмску активност 0003, у делу економских класификација које су
ревидиране
Ознака
ОП

Број
конта

1

2

5173

400000

5309

470000

5314

472000

5315
5317
5322

472100
472300
472800

Опис
3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 +
5324)
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310+5314)
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ( ОД 5315 ДО
5323)
Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности
Накнаде из буџета за децу и породицу
Накнаде из буџета за становање и живот

Износ
одобрених
апропријација

Укупно
(од 6 до 11)

4

5

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

28.866.649

27.715.819

27.694.001

27.337.767

26.243.271

26.243.271

27.337.767

26.243.271

26.243.271

9.850.173
16.358.892
34.206

9.850.173
16.358.892
34.206

Из
донација
и помоћи
10

Из
осталих
извора
11

Делови из Извештаја о извршењу буџета - Образац 5, за програм 0902, функцију 070, програмску активност 0005, у делу економских класификација које су
ревидиране
Ознака
ОП

Број
конта

1

2

5173

400000

5174

410000

5175
5176

411000
411100

5177

412000

5178
5179
5180
5309

412100
412200
412300
470000

5314

472000

5322

472800

Опис
3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 +
5324)
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177+ 5181 + 5183 + 5188 + 5190 +
5192 + 5194)
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)
Плате, додаци и накнаде запослених
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (ОД 5178 ДО
5180)
Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање
Доприноси за здравствено осигурање
Доприноси за незапосленост
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310+5314)
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ( ОД 5315 ДО
5323)
Накнаде из буџета за становање и живот

Износ
одобрених
апропријација

Укупно
(од 6 до 11)

4

5

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

12.415.477

6.432.343

6.432.343

7.117.983

4.179.351

4.179.351

5.753.283
5.753.283

3.514.679
3.514.679

3.514.679
3.514.679

1.029.625

629.355

629.355

3.509.419

421.921
181.066
26.368
2.244.798

421.921
181.066
26.368
2.244.798

3.509.419

2.244.798

2.244.798

2.244.798

2.244.798

Из
донација
и помоћи
10

Из
осталих
извора
11
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Делови из Извештаја о извршењу буџета - Образац 5, за програм 0903, функцију 040, програмску активност 0001, у делу економских класификација које су
ревидиране

Ознака ОП

Број
конта

1

2

5173

400000

5309

470000

5314

472000

5316
5317

472200
472300

Опис
3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309
+ 5324)
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
(5310+5314)
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ( ОД 5315 ДО
5323)
Накнаде из буџета за породиљско одсуство
Накнаде из буџета за децу и породицу

Износ
одобрених
апропријација

Укупно
(од 6 до 11)

4

5

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

50.323.600

49.591.708

49.591.708

50.224.000

49.494.866

49.494.866

50.224.000

49.494.866

49.494.866

29.609.393
19.885.473

29.609.393
19.885.473

Из
донација
и помоћи
10

Из
осталих
извора
11

Делови из Извештаја о извршењу буџета - Образац 5, за програм 0904, функцију 010, програмску активност 0001, у делу економских класификација које су
ревидиране

Ознака ОП

Број
конта

1

2

5173

400000

5309

470000

5314

472000

5315
5320

472100
472600

Опис
3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309
+ 5324)
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
(5310+5314)
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ( ОД 5315 ДО
5323)
Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности
Накнаде из буџета у случају смрти

Износ
одобрених
апропријација

Укупно
(од 6 до 11)

4

5

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

15.269.100

14.022.717

14.022.717

15.149.300

13.923.632

13.923.632

15.149.300

13.923.632

13.923.632

13.882.979
40.653

13.882.979
40.653

Из
донација
и помоћи

Из
осталих
извора

10

11
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