РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја
Народне скупштине Републике Србије за 2021. годину
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји са резервом
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Народна скупштина је извршила исплату накнаде за исхрану државним службеницима и намештеницима ангажованим у данима
одржавања седница Народне скупштине у укупном износу од 43.916 хиљада динара на основу Одлуке Одбора за
административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања 22 број 120-2332/12 од 6. августа 2012. године у оквиру економске
класификације 411100 - Плате, додаци и накнаде запослених, уместо у оквиру економске класификације 413100 - Накнаде у
натури, што није у складу са чланом 9. став 3. и чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном
плану за буџетски систем, чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 29. Закона о буџетском систему.
Народна скупштина је извршила исплату накнадe трошкова за коришћење приватног аутомобила у укупном износу од 73.085
хиљада динара посланицима који су на сталном раду у Народној скупштини на основу Одлуке о посланичкој накнади –
пречишћен текст 28 број 120-1105/09 од 27. марта 2009. године у оквиру економске класификације 415100 - Накнаде трошкова
за запослене, уместо у оквиру економске класификације 422300 - Трошкови путовања у оквиру редовног рада, што није у складу
са чланом 9. став 3. и чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем,
чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 29. Закона о буџетском систему.
Народна скупштина је извршила расходе за остале компјутерске услуге у укупном износу од 1.116 хиљада динара према
добављачу„Color Media Communications“ d.o.o, Петроварадин по основу Уговора за услугу истраживања и анализе тржишта
профила на друштвеним мрежама број 404-7/1470-21-4 од 30. новембра 2021. године у оквиру економске класификације 423290 Остале компјутерске услуге, уместо у оквиру економске класификације 423590 - Остале стручне услуге, што није у складу са
чланом 9. став 3. и чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем,
чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 29. Закона о буџетском систему.
Народна скупштина није у Предлогу финансијског плана за 2021. годину формулисала родно одговорне циљеве и показатеље
који адекватно мере допринос циља унапређењу родне равноправности, што није у складу са Планом увођења родно одговорног
буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2021. годину.
Народна скупштина није сачинила Извештај о учинку програма за 2021. годину, што није у складу са чланом 31. Закона о
буџетском систему.
Народна скупштина није у помоћним књигама евидентирала и није у Билансу стања на дан 31. децембар 2021. године исказала
нематеријалну имовину у вредности од најмање 32.946 хиљада динара, што није у складу са чланом 9. став 3. и чланом 10.
Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и чланом 9. став 2. Уредбе о
буџетском рачуноводству.
Народна скупштина није у потпуности успоставила систем финансијског управљања и контроле, односно није: основала радну
групу која ће се бавити питањима везаним за увођење и развој система финансијског управљања и контроле, није донела
Акциони план за успостављање финансијског управљања и контроле, није у потпуности сачинила мапе пословних процеса и
процедура, није донела План интегритета, није донела Стратегију управљања ризицима и успоставила Регистар стратешких
ризика, организовала информисање и комуникацију (успоставила ефективно и поуздано извештавање) и обезбедила праћење и
процену система (увела систем за надгледање финансијског управљања и контроле са проценом адекватности њеног
функционисања), што није у складу са чланом 81. Закона о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и
стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору.
Народна скупштина није успоставила интерну ревизију организовањем посебне функционално независне организационе
јединице, што није у складу са чланом 3. став 3. и чланом 4. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и
стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и чланом 82. Закона о
буџетском систему.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
(1) Није уређен начин евидентирања и исказивања, односно објављивања података и информација о
трансакцијама које се обављују преко рачуна корисника буџетских средстава отворених код Министарства
финансија - Управе за трезор, јер није уређен поступак евидентирања преноса средстава са једног рачуна на
други и није уређен начин и поступак евидентирања расхода и издатака извршених са тих рачуна.
(2) Правилником о стандардном класификационом оквиру у Контном плану за буџетски систем нису
прецизније уређене економске класификације у оквиру које ће се евидентирати накнада трошкова употребе
сопствених аутомобила посланика који нису на сталном раду Народне скупштине Републике Србије и
накнада посланичког додатка посланицима који нису на сталном раду Народне скупштине Републике Србије.
(3) Народна скупштина је изменила годишње финансијске извештаје 8. априла 2022. године, на захтев Управе
за трезор, иако Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и
буџетских фондова и Законом о буџетском систему није утврђена могућност накнадне измене годишњих
финансијских извештаја.
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Народна скупштина је у обавези да у року од 90 дана достави одазивни извештај о отклањању утврђених неправилности и
доказе о поступању по датим препорукама

