РЕЗИМЕ
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА
ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ
МИШЉЕЊЕ
Позитивно
Финансијски извештаји су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са
применљивим оквиром финансијског извештавања.
СКРЕТАЊА ПАЖЊЕ
1. Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, која је на снази од 13. марта
2018. године, уређено да се купопродајна цена непокретности утврђује на основу акта надлежног пореског
органа, лиценцираног проценитеља или другог надлежног органа којим је извршена процена тржишне вредности
непокретности, а да Законом о јавној својини који је био на снази у време доношења ове уредбе, круг ентитета
овлашћених за вршење процене тржишне вредности непокретности које се отуђују из јавне својине није
обухватао лиценциране проценитеље.
Може се поставити уставно-правно питање сагласности одредбе члана 2 став 4 Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и
уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда, у периоду од 13. марта 2018. године до 16. децембра 2018. године, са одредбом члана 29 став 1
Закона о јавној својини. О овом евентуалном питању може да одлучује Уставни суд.
2. Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, у делу којим се
утврђује садржина конта и примена контног плана одређивањем бројчаних ознака и назива конта, уређено да се у
оквиру синтетичког конта 911200 – Примања од задуживања од осталих нивоа власти и аналитичког конта
911260 – Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист организација за обавезно социјално
осигурање, на субаналитичком конту 911262 – Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист
Републичког фонда за ПИО евидентирају и примања по основу задуживања из буџета Републике Србије, што
није у складу са одредбом члана 2 тачка 11) Закона о буџетском систему, којом је дефинисано да централни ниво
државе обухвата буџет Републике Србије и ванбуџетске фондове, укључујући и фондове социјалног осигурања.
У складу са напред наведеним потребно је ускладити одредбе Правилника о стандардном класификационом
оквиру и Контном плану за буџетски систем са одредбама Закона о буџетском систему.
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. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.
4. 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.
Број откривених неправилности
Попис имовине и обавеза

1

1

Препоруке
Попис имовине и
обавеза

1
1

