РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији Консолидованог извештаја Републике Србије, Београд за 2018. годину

МИШЉЕЊЕ
са резервом
о Консолидованом извештају Републике Србије
Г
Р
Е Консолидовани извештај Републике Србије садржи податке о приходима и примањима, расходима и издацима, иако није у потпуности уређен начин
Ш консолидације и садржај консолидованог извештаја.
К
Е Приходи у износу најмање од 1.211.438 хиљада динара и расходи и издаци у износу најмање од 55.195.856 хиљада динара нису искључени у поступку
консолидације, због непотпуно уређеног начина евидентирања, исказивања и консолидације пренетих средстава између корисника на истом нивоу или
на различитом нивоу власти.
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Искључени су у поступку консолидације приходи од партиципације у износу од 3.334.384 хиљада динара исказани у Консолидованом извештају
Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину у оквиру групе економске класификације 781000 – Трансфери између буџетских корисника
на истом нивоу, јер није прописана економска класификација за евидентирање наведених прихода.
Издаци за зграде и грађевинске објекте мање су исказани у износу најмање од 62.775 хиљада динара.
Приликом утврђивања резултата Републике Србије за 2018. годину, нису обухваћени приходи у износу најмање од 2.122.946 хиљада динара и више су
исказани расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу најмање од 55.133.081 хиљаду динара.

У финансијским извештајима буџета Републике Србије, буџета локалних власти и организација за обавезно социјално осигурање нетачно су исказани
подаци и то:
- више су исказани приходи у износу најмање од 7.995.233 хиљада динара;
- више су исказани расходи и издаци у износу најмање од 11.574.206 хиљаде динара;
- мање су исказани приходи и примања у износу најмање од 33.473.308 хиљада динара;
- мање су исказани расходи и издаци у износу најмање од 5.544.220 хиљада динара;
И - на неодговарајућим економским класификацијама исказни су приходи и примања у износу најмање од 163.177 хиљада динара и расходи и издаци у
З износу најмање од 7.975.789 хиљада динара.
В
Е
Ш Консолидовани финансијски извештаји Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2018. годину и Консолидованог извештаја Републичког фонда за
Т здравствено осигурање за 2018. годину нису сачињени у складу са принципима консолидације.
А
Ј
У Прописима није ближе уређен начин, поступак сачињавања, облик и садржај Консолидованог извештаја Републичког фонда за здравствено осигурање.
Р
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СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скренута је пажња на питања:
- неусаглашености Правилника о списку корисника јавних средстава са Законом о буџетском систему, јер су
наведеним правилником као директни корисници буџета утврђене организације обавезног социјалног осигурања
које представљају носиоце финансирања области обавезног социјалног осигурања (централни ниво власти), 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 и
организација обавезног социјалног осигурања;
- 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

Ефекти сарадње
У поступку ревизије финансијских извештаја који су саставни део Консолидованог извештаја Републике Србије за 2018. годину, су бјекти
ревизије су предузели одређене мере и активности на отклањању налаза који су од утицаја на консолидацију прихода и примања, р асхода и
издатака и то:
- наставили су са започетом активношћу да се сва будућа примања по основу програмских и пројектних зајмова планирају у закону којим се утврђује
буџет Републике Србије за одређену годину и да се иста евидентирају у Главној књизи трезора;
- извршили су евидентирање прихода у износу најмање од 249.400 хиљада динара;
- евидентирали расходе на име накнаде по уговорима о делу са физичким лицима у оквиру групе економске класификације 423000 - Услуге по уговору и
издатке за отплату главнице на домаће дугорочне хартије од вредности, изузев акција у оквиру групе економске класификације 611000 - Отплата
главнице домаћим кредиторима;
- у току 2019. године започето је правилно евидентирање прихода и примања код корисника буџета локалних власти, као преноса средстава
индиректним корисницима буџета Републике (субјекти ревизије код којих су утврђене ова грешке).

Број датих препорука: 8

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

У вези са поступком консолидације прихода и примања, расхода и издатака Републике Србије дате су препоруке да се:
- уреди начин консолидације и садржај консолидованог извештаја;
- Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем пропишу конта за евидентирање
прихода од партиципације код здравствених установа и код Републичког фонда за здравствено осигурање;
- 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,
по основу међусобних плаћања како би се избегло двоструко рачунање прихода ;
- 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, по основу међусобних
плаћања, искључе сви међусобни трансфери, како би се избегло двоструко рачунање прихода и примања, расхода и издатака;
- обезбеди правилно извршавање, евидентирање и исказивање расхода и издатака за нефинансијску имовину;
- приликом утврђивања консолидованог резултата обухвате сви приходи и примања, расходи и издаци и у поступку
консолидације изврше сва потребна искључења.

