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Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

1

Увод

У складу са чланом 26. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске
(Сл. гласник РС, број 98/05, од 07. новембра 2005. године), обавеза Главне
службе за ревизију јавног сектора Републике Српске (у даљем тексту:
Главна служба за ревизију) је да подносе годишњи извјештај о пословању
за протеклу годину, као и извјештај о планираним и извршеним
активностима Главне службе како протекле тако и текуће године закључно
са 31. августом текуће године.
Наведеним чланом прописана је обавеза Главне службе да у складу са
Законом о трезору и Законом о буџетском систему припреми финансијске
извјештаје о пословању Главне службе за ревизију.
Годишњи извјештај, поред информација о пословању Главне службе за
ревизију, укључује и финансијски извјештај. Годишњи извјештај се
доставља Надлежном скупштинском одбору Народне скупштине
Републике Српске.
У овом извјештају поред резултата пословања за 2006. годину обухваћене
су и активности Главне службе за ревизију у 2006. години. Наведене су
појединачне ревизије које су планиране и извршене у 2006 години,
планиране ревизије у 2007. години, извршене ревизије у периоду од 1.
јануара до 31. августа 2007. године.
Такође смо у оквиру овог извјештаја истакли активности Главне службе за
ревизију и на спровођењу Пројектих активности везани за рад
Координационог одбора ревизорских институција БиХ и сарадња са
медијима.
Основни задаци Главне службе за ревизију су дефинисани у члану 16
Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске и исти укључује
ревизију Народне скупштине Републике Српске; Пресједника Републике
Српске; Владе, министарстава и других републичких органа; свих других
буџетских институција које се финансирају из буџета; фондова и других
ванбуџетских институција основаних законом.
Главна служба за ревизију овлашћена је да врши ревизију и: буџета
општина и градова; било којих средстава која су било којој институцији
обезбијеђена за реализацију пројеката од стране међународних
организација, као зајам или донација за Републику; средстава
додијељених из буџета институцији, односно организацији.
Главна служба за ревизију овлашћена је за ревизију јавних и других
предузећа у којој држава има директни или индиректни власнички удио.
Овлашћење Главне службе за ревизију укључују све финансијске,
административне и друге активности, програме и пројекте којима се
управља од стране једне или више институција из овог члана, укључујући
поступак и приходе од продаје имовине, приватизација и концесија.
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Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
Главна служба за ревизију код клијената којег ревидира има овлашћења
да обавља ревизију тачности и истинитости финансијских извјештаја,
ревизију правилности, односно усклађености пословања са важећим
законима и ревизију ефикасности и економичности у трошењу буџетских
средстава.
У погледу економичности, ефикасности и ефективности са којим
институција користи своје ресурсе са циљем испуњења својих функција,
Главна служба за ревизију има право да изврши преглед или испитивање
одређеног аспекта пословања (ревизију учинка) цијеле или дијела
институције, програма или активности, исте.
Законом о ревизији јавног сектора РС, регулисано је у члану 23, да
Народна Скупштина или надлежни скупштински одбор може захтијевати
од Главне службе за ревизију да изврши посебну ревизију. За захтјеве за
посебним ревизијама обезбиједиће се посебна средства. Такође, је истим
чланом регулисано, да ће Главна служба извршити посебне ревизије и на
захтјев Владе РС, уз сагласност надлежног скупштинског одбора.
У току 2006. године па до 31.08.2007. године Главна служба за ревизију је
обављала ревизије истинитости и тачности финансијских извјештаја које
су укључивале и провјеру правилности односно усклађености рада наших
клијената са законском регулативом.
Ревизије смо извршили у складу са међународним ревизијским
стандардима које је усвојио Координациони одбор врховних институција
ревизије у Босни и Херцеговини, као и стандардима ревизије Републике
Српске.
Послије сваке завршене ревизије, Главни ревизор је доставио Нацрт
извјештаја ревидираној институцији, на који, иста може у законом
допуштеном року доставити примједбе. Уважавајући или одбијајући
достављене примједбе, Главни ревизор сачињава и доставља коначни
извјештај ревизије са мишљењем, и то ревидираном клијенту, Одбору за
ревизију Народне скупштине РС, Пресједнику Републике Српске, ресорном
министру, Влади РС и Министарству финансија РС.
Наши ревидирани клијенти код којих су утврђене неправилности и
одступања од прописа, послије добијеног коначног извјештаја ревизије, у
складу са чланом 21. став 3. Закона о ревизији јавног сектора РС,
достављају план и програм радњи које ће предузети ради превазилажења
пропуста и неправилности утврђених у ревизорском извјештају.

Извјештај о активностима и пословању Главне службе за ревизију јавног сектора РС за
2006. годину

2

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

2

Активности Главне службе у 2006. години

Главна служба за ревизију је сачинила план ревизија које ће провести у
2006. години у складу са чланом 17 Закона о ревизији јавног сектора РС.
Приликом састављања плана, приоритет је дат ревизији финансијских
извјештаја буџетских корисника, прије свега Владе и владиних
министарстава, ревизији финансијских извјештаја општинских буџета.
Извршене ревизије у 2006. години
финансијских извјештаја за 2005. годину
Ред.
број

Назив клијента

Мишљење главног ревизора
са
уздрпозинегарезервжано
тивно тивно
ом

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ
1

Служба Пресједника Републике РС

1

0

0

0

2

Секретеријат Владе РС

1

0

0

0

3

Народна скупштина РС

1

0

0

0

4

Минист. трговине и туризма РС

1

0

0

0

5

Вијеће народа НС РС

0

1

0

0

6

Министарство финансија РС

0

0

1

0

7

Минист. прост. уређ. и еколог

1

0

0

0

8

Министарство одбране

1

0

0

0

9

Одбор државне управе за жалбе

1

0

0

0

10

Гендер центар

1

0

0

0

11

Минист. унутрашњих послова РС

1

0

0

0

12

Минис. управе и лок самоуправе РС

1

0

0

0

13

Минист. за избјегла и рас лица РС

0

0

1

0

14

Републички завод за статистику РС

1

0

0

0

15

Реп. упр за геод. и имов. прав. посл.

0

0

1

0

16

Ваздухопловни сервис РС

0

0

1

0

17

Минис. пољоп шумарства и водоп РС

0

0

1

0

18

Републичка дирекција за воде РС

0

0

1

0

19

Реп. зав. за зашт. култ ист. и прир. насљ.

0

0

1

0

20

Реп. тужилаштва и окружна тужилаштва

1

0

0

0

21

Републички девизни инспекторат

1

0

0

0

22

Републички секретеријат за вјере

1

0

0

0

23

Канц. за људ. права (прав. представ.)

1

0

0

0

24

Канц за тражење заробљ и нестл. лица РС

1

0

0

0

25

Реп. завод за стандард. и метрологију

1

0

0

0

26

Републичка дирек. за обнову и развој

1

0

0

0

27

Пореска управа РС

1

0

0

0

28

Министарство саобраћаја и веза РС

1

0

0

0
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Ред.
број

Назив клијента

Мишљење главног ревизора
са
уздрпозинегарезервжано
тивно тивно
ом

29

Дирекција за цивилну пловидбу РС

0

0

1

0

30

Консол. извјештај институција културе РС

0

0

0

1

31

Републички педагошки завод РС

0

0

1

0

32

Републички хидрометеролошки завод РС

1

0

0

0

33

Минист. рада и борачко инвалид заштите

0

0

1

0

34

Министарство просвјете и културе РС

0

1

0

0

35

Основно образовање РС

0

0

1

0

36

Средње образовање РС

0

1

0

0

37

Високо образовање РС

0

1

0

0

38

Министарство науке и технологије РС

0

0

1

0

39

Академија наука и умјетности РС

0

0

1

0

40

Минист. привреде, енергетике и развоја

1

0

0

0

41

Судска полиција РС

0

0

1

0

42

Архив Републике Српске

1

0

0

0

43

Републичко јавно правобранилаштво РС

1

0

0

0

44

Минист. за екон. односе и координ. РС

1

0

0

0

45

Републичка управа цивилне заштите РС

1

0

0

0

46

Омбудсмен РС

1

0

0

0

47

Уставни суд РС

1

0

0

0

48

Реп. секретеријат за спорт и омладину РС

1

0

0

0

49

Минист. правде (Осн. суд. и Суд. за прек.)

1

0

0

0

50

Врховни суд РС

1

0

0

0

51

Окужни суд РС Бања Лука

1

0

0

0

52

Окужни суд РС Бијељина

1

0

0

0

53

Окружни суд РС Добој

1

0

0

0

54

Окружни суд РС Источно Сарајево

1

0

0

0

55

Окружни суд РС Требиње

0

0

1

0

56

Агенција за државну управу РС

1

0

0

0

57

Републички завод за планирање РС

1

0

0

0

58

Казнено поправни заводи РС

0

0

1

0

59

Окружни затвори РС

0

0

1

0

60

Министарство здравља и соц заштите

1

0

0

0

61

Центар за едук. судија и јав. тужиоца РС

1

0

0

0

62

Републички секрет за законодавство РС

1

0

0

0

63

Републички секр. за односе са Хагом

1

0

0

0

64

Консолидовани извјештај Владе РС

0

1

0

0

65

Архитектонско грађ. факултет Бања Лука

0

0

1

0

65

УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

41

5

18

1
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Ред.
број

Назив клијента

Мишљење главног ревизора
са
уздрпозинегарезервжано
тивно тивно
ом

ФОНДОВИ РС
1

Фонд ПИО РС

0

0

0

1

2

Фонд за дјечију заштиту РС

0

0

1

0

3

Фонд здравственог осигурања РС

0

0

0

1

4

Завод за запошљавање РС

0

1

0

0

4

УКУПНО ФОНДОВИ

0

1

1

2

ОПШТИНЕ
1

ПЕТРОВО ФИ 2005

0

1

0

0

2

КОТОР ВАРОШ ФИ 2005

0

0

1

0

3

СРБАЦ ФИ 2005

0

1

0

0

4

КОЗАРСКА ДУБИЦА ФИ 2005

0

1

0

0

5

ЧЕЛИНАЦ ФИ 2005

0

1

0

0

6

БИЛЕЋА ФИ 2005

0

1

0

0

7

ЧАЈНИЧЕ ФИ 2005

0

1

0

0

7

УКУПНО ОПШТИНЕ У 2006

0

6

1

0

41

5

18

1

УКУПНО у 2006.
65

УКУПНО БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

4

УКУПНО Фондови РС

0

1

1

2

7

УКУПНО ОПШТИНЕ У 2006.

0

6

1

0

76

УКУПНО ИЗВРШЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2006.

41

12

20

3

Из напријед наведених табела, видљиво је да је Главна служба за
ревизију јавног сектора РС до 31.12. 2006 године извршила укупно 76
ревизија и исто толико сачинила ревизорских извјештаја. Ревизије се
углавном односе на састављене финансијске извјештаје за 2005 годину.
По извршеним ревизијама за 2006 годину Главни ревизор је изразио 41.
позитивно мишљење, 12. негативних мишљења, 20. мишљења са
резервом и 3. уздржана мишљења.
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Активности Главне службе за ревизију у периоду од
1.1. до 31.8.2007. године са значајним напоменама

Главна служба за ревизију јавног сектора је на основу расположивих
капацитета, а у складу са Законом о ревизији јавног сектора, планирала и
извршила до 31 августа 2007. године, ревизије финансијских извјештаја и
извршења буџета код 26 корисника буџета Републике Српске, ревизије
финансијских извјештаја код два Фонда, ревизије финансијских извјештаја
и извршења општинских буџета код 17 општина. Такође смо извршили
прву ревизију учинка у Босни и Херцеговини у 2007. години.
Ревизију финансијских извјештаја и извршења буџета за 2006. годину
извршене у 2007. години су код следећих буџетских корисника:
1. Предсједник Републике
2. Секретеријат Владе РС
3. Народна скупштина
4. Вијеће народа Народне скупштине РС
5. Министарство финансија
6. Министарсво унутрашњих послова
7. Минис. управе и локалне самоуправе РС
8. Минис. за избјегла и расељена лица РС
9. Минис. пољоп. шумарства и водоприв. РС
10. Републичка дирекција за воде
11. Пореска управа РС
12. Министарстви саобраћаја и веза РС
13. Дирекција за цивилну пловидбу РС
14. Консолид. извјештаји институција културе РС
15. Министарство рада и борачко инвалидске заштите
16. Министарство просвјете и културе
17. Високо образовање РС
18. Министарство науке и технологије
19. Министарство привреде, енергетике и развоја
20. Републичка управа за инспекцијске послове РС
21. Министарство за економске односе и координацију
22. Републичка управа цивилне заштите РС
23. Министарство за спорт и омладину РС
24. Министарство правде
25. Министрство здравља и социјалне заштите РС
26. Консолидовани извјештај Владе РС
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Главна служба за ревизију је такође планирала и извршила ревизије
финансијских извјештаја код два фонда у Републици Српској, и то:
1. Фонда здравственог осигурања РС
2. Фонда за развој и запошљавање
Ревизију финансијских извјештаја и извршења буџета у јединицима
локалне управе (општина) Републике Српске, за 2006 годину, до 31
августа 2007. године извршена је код 17 општина.
Дакле, до 31. августа 2007. године извршили смо укупно 46 ревизија
финансијских извјештаја и извршења буџета и једну ревизију учинка.
Педмет ревизије учинка је «Ефикасност локалне управе у процесу
регистрације радњи занатско предузетничке дјелатности» у РС.
По завршетку ревизије, Главна служба за ревизију је доставила нацрт
извјештаја о ревизији институцији код које је вршена ревизија ради давања
писмених примједби.
Послије проведених ревизија на нацрте извјештаја о ревизији, достављено
је 19 примједби, од којих се на кориснике Буџета РС односи 13 примједби,
1 примједба се односи на Фонд, док се 5 примједби односи на Нацрт
извјештаја о ревизији финансијских извјештаја општинских буџета.
Примједбе на Нацрт ревизорских извјештаја доставили су следећи
корисници Буџета РС: Служба пресједника РС, Секретеријат НС РС,
Министарство унутрашњих послова, Министарство финансија за
консолидовани финансијски извјештај Буџета РС, Министарство
финансија, Вијеће народа НС РС,Министарство за породицу, омладину и
спорт, Министарство просвјете и културе, Министарство за економске
односе и координацију, Министарство за избјегла и расељена лица,
Републичка управа за инспекцијске послове и Пореска управа РС.
Примједбе на Нацрт ревизорског извјештаја доставио је Фонд за развој и
запошљавање.
На Нацрт извјештаја ревизије финансијских извјештаја општинског буџета
примједбе су доставиле општине, Прњавор, Рибник, Кнежево, Угљевик и
Пале.
Главна служба за ревизију је размотрила све примједбе, примједбе које су
основане и документоване прихваћене су и у коначни извјештај ревизије
исте су уграђене.
Програме мјера за отклањање неправилности по ревизорским
извјештајима, сачинили су и доставили до састављања овог извјештаја 9
буџетских корисника, а то су: Служба Предсједника РС, Секретеријат
Владе РС, Народна скупштина РС, Вијеће народа РС, Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министраство правде,

Извјештај о активностима и пословању Главне службе за ревизију јавног сектора РС за
2006. годину

7

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
Министраство за избјегла и расељена лица, Републичка управа за
инспекцијске послове, Републичка управа цивилне заштите РС.
Програме мјера за отклањање неправилности по ревизорским
извјештајима везаним за финансијске извјештаје општинских буџета,
сачинили су и доставили у прописаном року све ревидиране општине.

3.1

Изражено мишљење од стране Главног ревизора

На основу проведених укупних финансијских ревизија и извршења буџета,
у 2007. години, Главни ревизор је изразио следећа мишљења:
-

позитивно мишљење код............................................................... 7

-

мишљење са резервом или напоменама..................................... 20

-

негативно мишљење.......................................................................18

На финансијске извјештаје буџетских кориснике Буџета РС, код 7 је
изражено позитивно мишљење, код 14 буџетских корисника изражено
мишљење са резервом или напоменама, док је код 5 финансијских
извјештаја, изражено негативно мишљење (од тога се на Министарство
просвјете односи 3 извјештаја).
На основу проведених финансијских ревизија код Фондова, Главни
ревизор је изразио следећа мишљења: једно мишљење са резервом или
напоменама (Фонд зравственог осигурања РС и једно негативно мишљење
(Фонд за развој и запошљавање) .
На основу проведених финансијских ревизија и извршења општинских
буџета, Главни ревизор је изразио следећа мишљења: 5. мишљења са
резервом или напоменама и 12. негативних мишљења.
3.1.1

Позитивно или безусловно мишљење

Позитивно или безусловно мишљење се даје када су финансијски
извјештаји састављени користећи прихватљиве рачуноводствене основе и
политике, те које су доследно примјењиване. Извјештаји су усклађени са
законским захтјевима и релевантним прописима.
Позитивно мишљење на финансијске извјештаје Главни ревизор је
изразио следећим корисницима буџета РС:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Министарство привреде, енергетике и развоја,
Министарство управе и локалне самоуправе,
Министараство науке и технологије,
Министарство унутрашњих послова РС,
Министарство за економске односе и координацију,
Републичка дирекција за цивилну и ваздушну пловидбу РС,
Републичка управа цивилне заштите РС,
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Иако је изражено позитивно мишљење, већини ревидираних клијената,
Главни ревизор скренуо пажњу на одређена одступања која нису
материјално заначајна за њихове финансијске извјештаје, али, с обзиром
да се троше јавна средства иста су одговорна на рационално и ефикасно
трошење и управљање средствима (препоручено је јачање интерних
контролних поступака, ажурност документације, уредно и ажурно вођење
евиденција, адекватну класификацију трошкова приликом књижења, итд.).
3.1.2

Мишљење са резервом или напоменама

Мишљење са резервом или напоменама представља мишљење које
указује на одређене околности које ревизор сматра да имају утицаја на
финансијске извјештаје, и које у виду напомена у мишљењу наводи
ревизор.
Мишљење са резервом, односно са напоменама по финансијским
извјештајима и извјештају о извршењу буџета изражено је код следећих
буџетских корисника:
1. Служба Пресједника РС,
2. Секретеријат Владе РС,
3. Народна скупштина РС,
4. Вијеће народа Народне скупштине РС
5. Министарство финансија РС,
6. Министарство за породицу, омладину и спорт РС,
7. Министарство здравља и социјалне заштите РС,
8. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС,
9. Министарство рада и борачко - инвалидске заштите РС,
10. Министарство правде РС,
11. Министарство за избјеглице и расељена лица РС,
12. Републичка управа за инспекцијске послове РС,
13. Републичка дирекција за воде РС,
14. Консолидовани финансијски извјештаји Владе РС за 2006 годину, и
15. Фонд здравственог осигурања Републике Српске
Наводимо најважније напомене или резерве и коментаре дате на
финансијске извјештаје, код појединачних буџетских корисника:
1. Служба Предсједника Републике Српске
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији, ревизија је
утврдила следеће:
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- Планирање буџета је било непрецизно и неадекватно, а извршење
појединих буџетских расхода је одступало од износа одобрених средстава.
Буџетска средства за нето накнаде запосленим утврђена су Ребалансом
буџета за 2006. годину у износу 67.996 КМ. Њихово извршење од 98.838
КМ представља прекорачење у односу на ребалансом одобрена средства
за 45,36%,
- Трошкови одржавања возила су за 26% већи у односу на планирана
средства за све расходе текућег одржавања (опреме, зграда и возила).
Прекорачење трошкова за одржавање возила у односу на планирано је
60%.
- Уговорене услуге су за 17% прекорачиле ребаланс буџета РС, што је
покривено накнадним реалокацијама. Од тога су најзначајнији трошкови
репрезентације који су планирани у износу 125.000 КМ, а остварени према
финансијском извјештају у износу 201.900 КМ, док по ревизији износе
227.300 КМ (повећање 81,84%).
- Не изражавајући даљу резерву на дато мишљење, скренута је пажња
на трошкове закупа станова (40.300 КМ) највећим дијелом представљају
трошкове који су произашли из потребе да се подпредсједнику током
године обезбиједи смјештај у Бања Луци (двије стамбене јединице у
приватној породичној кући, укупне стамбене површине 190 м2 уз мјесечну
надокнаду 3.550 КМ. Од децембра 2006 године закључен је још један
уговор за закуп стана (96 м2) и гараже, у нето мјесечном износу 2.500 КМ.
2. Секретеријат Владе Републике Српске
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији, ревизија је
утврдила следеће:
- Иако је, према склопљеним уговорима, у функцији инвеститора, везано
за преузимање инвестиција у току, у име Владе РС било Министарство
саобраћаја и веза РС, рачуни од извођача радова, који су доспијевали на
плаћање у току 2006 године, су евидентирани у рачуноводственој
евиденцији Секретеријата Владе РС. Због поштовања принципа
комплетности, у билансу стања Секретеријата Владе РС су , у том случају
мање исказане инвестиције у току за 9.989.754.КМ, мање исказано
земљиште за 1.631.605 КМ, мање исказана потраживања за дате авансе
за 5.480.860 КМ, мање исказане обавезе према добављачима за
16.479.630 КМ и мање исказане разграничене обавезе за 622.589 КМ.
Због неисказивања капиталног губитка, стална средства и извори сталних
средстава су више исказани за 89.730 КМ, а укупни расходи подцијењени
за исти износ.
- Утврђено је да је износ од 104.446 КМ, књижен на терет 2006 године,
умјесто да се књижи у 2007. години.
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- Ревизијом смо утврдили да је накнада превоза на посао и са посла
током 2006 године исплаћивала свим запосленим, без разлике да ли
користе јавни превоз или не. У Кабинету и Секретаријату Владе приликом
обрачуна плата, основни коефицијенти увећани су за 30% по основу
вршења најсложенијих послова, 20% по основу обављања послова под
отежаним условима рада, без разлике свим запосленим. Такође смо
утврдили да су на име јубиларних награда, исплаћено женама поводом 8
Марта, а према залључку-препоруци Владе. Исплата наведених накнада
није у складу са Општим и Посебним колективним уговором. Општи
колективни уговор предвиђа исплату јубиларних награда као награде за
остварени радни стаж код послодавца.
Не изражавајући даљу резерву на дато мишљење скренута је пажња
Секретеријату Владе РС на спровођењу препорука Главног ревизора
датих
у
претходном
ревизорском
извјештају.
Књиговодствено
искњижавање преноса опреме у Секретеријату Владе није урађено на бази
комплетне и вјеродостојне аналитичке евиденције основних средстава –
Књиге основних средстава. Утврђено је одступање књиговодствене од
аналитичке
евиденције
основних
средстава.
Стручне
службе
Секретаријата Владе не врше процјене исхода судских спорова, нити
процјене финансијских ефеката спорова у току на финансијски извјештај и
укупне потенцијалне обавезе.
3. Народна скупштина Републике Српске
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији, ревизија је
утврдила следеће:
Служба Народне скупштине РС је због погрешне класификације у
оквиру бруто плата и накнаде исказала износ од 59.000 КМ који се односи
трошкове репрезентације;
- Посланицима старог сазива који остварују право на плату по престанку
функције у трајању до 6 мјесеци, основна плата је увећана за
стимулативне елементе, по основу отежаних услова рада и по основу
најсложенијих послова, што је примјењљиво само за реализовани рад;
- Исплата накнада по основу празника (8. март, новогодишњи празници)
није у складу са Општим и Посебним колективним уговором;
- Трошкови за уговорене услуге су исказани у износу 150.570 КМ, а
ревизијом је утврђен износ од 242.960 КМ. Разлика од 92.390 КМ се у
потпуности односи на мање исказане трошкове репрезентације, а у корист
накнада за смјештај посланика (59.000 КМ) и канцеларијског материјала
(33.390 КМ);
- Обрачун плата радницима Службе је вршен на основу Одлуке о
платама запослених у Служби Скупштине (бр. 02-1758-1/01 од
3.9.2001.год.). Одлуком је утврђено да се коефицијенти који су преузети из
Општег и Посебног колективног уговора "увећавају за 30% по основу
вршења најсложенијих послова и 20% по основу отежавајућих услова
Извјештај о активностима и пословању Главне службе за ревизију јавног сектора РС за
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рада". Овом одлуком, или неким другим актом, није дефинисано шта
представља вршење најсложенијих послова, нити шта су посебно отежани
услови рада, тако да је 50% увећања основне плате примјењено на све
запослене. Обрачун плате за запослене није извршен на начин да се јасно
могу видјети појединачне стимулације које су се кретале у распону 15-30%,
нити остали елементи обрачуна плата.
- Обрачун плате професионално ангажованим посланицима је вршен на
основу Одлуке о платама народних посланика и изабраних функционера у
Народној скупштини. Одлуком су утврђени коефицијенти за народне
посланике на професионалном раду (10) и за скупштинске и за изборне
функционере (од 11 до 15), као и за раднике Службе са посебним
статусом (9), који су свима увећани за 30% по основу вршења
најсложенијих послова и 20% за отежане услове рада.
- Обрачунате плате посланицима старог сазива који до заснивања новог
радног односа, а најдуже 6 мјесеци имају право на накнаду плате.
Приликом обрачуна, као и за посланике новог сазива, примјењени су
стимулативни елементи који се по својој природи примјењују само у
условима рада - за посебно отежане услове рада (20%) и најсложеније
послове (30%).
- Остале накнаде представљају исплату за 58 запослених поводом
новогодишњих празника у појединачном износу 500 КМ, по основу Одлуке
Генералног секретара од 13.12.2006. године. Ревизија није утврдила
основаност овакве врсте накнада запосленима.
- Уговорене услуге (242.960 КМ) су исказане у Извјештају о извршењу
буџета за 2006. годину у износу 150.570 КМ. Разлика од 92.390 КМ се у
потпуности односи на мање исказане трошкове репрезентације, те су тако
укупне уговорене услуге више остварене за 28% у односу на Ребаланс
буџета за 2006. годину.
- Ревизија је утврдила да расходе репрезентације треба повећати за:
најмање 33.390 КМ трошкова репрезентације који су исказани у оквиру
канцеларијског материјала и за најмање 59.000 КМ трошкова исказаних
као накнаде за смјештај функционера. Тако ревизијом утврђени трошкови
за репрезентацију износе најмање 138.103 КМ, што је за 3,5 пута више у
односу на планираних 40.000 КМ за ове намјене.
4. Вијеће народа Народне скупштине РС
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији, ревизија је
утврдила следеће:
- Због погрешне класификације у оквиру
бруто плата и накнада
исказала износ од 20.792 КМ који се односи трошкове репрезентације;
- Приликом обрачуна личних примања вршено је признавање истих
права по више различитих основа (као што су стимулативни елементи и
прековремени рад; обрачун делегатског додатка и свих других трошкова).
Изабраним функционерима који имају право на плату по престанку
Извјештај о активностима и пословању Главне службе за ревизију јавног сектора РС за
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функције у трајању од 6 мјесеци, основна плата се увећава за 65% тј. за
све стимулативне елементе (посебно отежани услови рада, вршење
најсложенијих послова и постизање посебних резултата рада), што је
примјењиво само за реализовани рад. Признавање права на рефундацију
разлике плате за делегате који раде код другог послодавца није законски
утемељено, а сам обрачун није у складу са одлуком којом је ово право
уведено;
- Правилником је утврђено да се коефицијенти за плате ''увећавају за
30% по основу вршења најсложенијих послова и 20% по основу
отежавајућих услова рада''. Правилником је речено да запослени у Служби
обављају послове за Вијеће народа РС (који је законодавни орган), па се
стога сматрају најсложенијим пословима. Зато што се послови обављају и
изван радног времена, сврставају се у категорију отежавајућих услова
рада". Поред овако увећаних коефицијената за плате (30%+20%), те
законски предвиђеног увећања од 0,5% за сваку годину радног стажа,
мјесечно су одобравани и стимулативни елементи у распону 15% - 30% за
награђивање запослених за посебне резултате рада. Наведене
повластице су примијењене на све запослене.
- Секретар Вијећа народа је донио рјешење о утврђивању разлике плата
делегатима који нису на професионалном раду у Вијећу народа (него раде
код другог послодавца), за износ разлике између њихове плате на другим
радним мјестима и плате професионалног делегата.
Разлика
(рефундација) исплаћена по овом основу за три делегата износи 8.859 КМ
(тј. 12.073 КМ бруто). Ревизија није утврдила законску утемељеност
оваквог начина обрачуна плата.
- Исплата ''јубиларних'' накнада (поводом државних и вјерских празника)
није у складу са Општим и Посебним колективним уговором. Општи
колективни уговор предвиђа исплату јубиларних награда као награде за
остварени радни стаж код послодавца;
- Трошкови за уговорене услуге су исказани у износу од 67.942 КМ, док
су ревизијом утврђене уговорене услуге у износу од 88.725 КМ. што је за за
27% више у односу на Ребаланс буџета. Прекорачење се у потпуности
односи на погрешну класификацију трошкова репрезентације на трошкове
смјештаја;
- За износ 20.791 КМ је потребно повећати трошкове репрезентације, а
умањити трошкове смјештаја функционера, тако да укупни трошкови
репрезентације за 2006. годину износе 66.574 КМ или 21% укупних
материјалних трошкова.
- Делегати се нису у потпуности придржавали одобреног лимита горива
(у складу са утврђеним даљинаром и просјечном потрошњом). Ово
показује да Одлука о даљинару и просјечној потрошњи није у потпуности
резултирала очекиваним ефектима рационализације трошења буџетских
средстава по овом основу.
-

Нису проведене све препоруке дате у претходном извјештају.
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Укупно извршење буџета за 2006. годину износи 1.863.141 КМ, што је 91%
у односу на буџет одобрен Ребалансом буџета РС за 2006.
5.

Министарство финансија РС

Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији, ревизија је
утврдила следеће:
- Код "Планирања и извршења буџета" с обзиром на доношење
Ребаланса буџета, утврђена је значајна непрецизност у планирању
одређених група расхода - трошкова енергије, трошкова материјала,
трошкова горива, трошкова закупа, који су требали бити прецизније
планирани. Након ребаланса буџета, односно након 1.1.2007. године,
проведено је пет реалокација буџетских средстава унутар Министарства,
укупне вриједности 510.300 КМ.
- Трошкови материјала и услуга су мање исказани за 567.866 КМ
плаћених камата и трошкова поступка и судског извршења у спору са
"Искон-Инжињеринг" Бијељина, који су евидентирани као унутрашњи дуг, а
не као трошак Министарства;
- Код бруто плате и накнаде, примјена и начин обрачуна свих
стимулативних елемената у оквиру плата, те накнаде по различитим
основама нису у потпуности у складу са одредбама Општег и Посебног
колективног уговора.
Топли оброк, је исплаћиван с обзиром да је на исти примјељена
стимулације од 45%, у износу од 118,9 КМ (јануар-март), односно 148,60
КМ (април-децембар) по запосленом, што је супротно одредбама Општег и
Посебног колективног уговора.
Једнократна награда поводом 8. Марта, исплаћена је на основу рјешења
Министра за 83 запослена по 300 КМ. Овај износ од 37.848 КМ бруто
(24.900 КМ нето) такође је садржан у позицији плата. Ревизија није
утврдила законску утемељеност овакве врсте накнада.
- Накнаде за превоз на посао и с посла обрачунате су и исплаћене
мјесечно свим радницима, без обзира да ли користе јавни превоз или не.
- Остале накнаде (145.244 КМ) представљају обрачун и исплату накнада
по рјешењима министра и то: једнократне награде за новогодишње
празнике у висини 500 КМ за 110 запослених (55.000 КМ нето), једнократне
награде за божићне празнике у висини 300 КМ за 111 запослених (33.300
КМ нето), једнократне пригодне награде у јуну 2006. год. у износу 240 КМ
за 109 запослених (26.160 КМ нето), једнократна накнада за 27 запослених
на име изузетног ангажмана на послу, у распону од 300 до 2.000 КМ
(укупно 27.500 КМ нето), накнаде за волонтере (1.500 КМ нето), накнаде за
кориштење властитог возила, за боловање и за привремене и повремене
послове (укупно 1.784 КМ нето).
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С обзиром на примјењене стимулативне елементе у обрачуну плата од
45% свим запосленим на начин како је претходно описано, пригодне
награде које су рјешењима Министра одобраване као "награђивања због
изузетног ангажмана на послу", представљају награђивање за вршење
истих послова по истом основу.
Свим запосленим у Министарству су одобрени трошкови свакодневне
конзумације кафе (1) и пића (1) у току радног дана. Ревизија сматра да
нема основа за признавање оваквих трошкова осим на начин да се
третирају као лична примања запослених.
- Ноте уз финансијске извјештаје, иако су дате препоруке у претходним
ревизорским извјештајима, о потреби праћења и процјењивања,
евидентирања и извјештавања о потенцијалним обавезама по судским
споровима, нису извршена неопходна објелодањивања.
6. Министарство за породицу, омладину и спорт РС
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији, ревизија је
утврдила следеће:
- Због неправилног разграничавања обрачунатих плата према мјесту
пријаве запослених у периоду од 25.4.-31.5.2006. године,
расходи
Министарства су подцијењени за 24.414 КМ, а
Секретаријата су
прецијењени за исти износ;
- Исплату стимулативног дијела, по основу посебних резултата рада,
руководство је вршило без јасно утврђених критерија и до висине мјесечно
расположивих средстава у буџету.
- За накнаде дате запосленим поводом државних и вјерских празника
(19.152 КМ) а које се односе на 2007. годину и унапред плаћене трошкове
закупа (450 КМ) прецијењени су текући расходи Министарства, укупно за
износ од 19.602 КМ.
- Књиговодтвени пренос средстава и извора средстава од
Секретаријата, није праћен и физичким преносом опреме Министарству,
па су почетна стања погрешно исказана за вриједност отуђене опреме, а
неусклађивањем књиговодственог са стварним стањем на дан биланса
стања, вриједност средстава и извора средстава није истинито и фер
приказана за 16.940 КМ;
- Утврдили смо недостатке у функционисању система интерних
контрола, који су за посљедицу имале следеће:
o Примопредаја средстава и обавеза није верификована од стране
одговорних лица Секретаријата и Министарства;
o Преузета
књиговодствена
стања
у
пословним
књигама
Министарства нису била усаглашена са стварним стањем
средстава, а пренос између буџетских корисника није правовремен;
o Помоћна књига - Регистар плата Секретаријата, није закључена са
престанком рада запослених у Секретаријату, па обрачун плата у
периоду од 25.4.-31.5.2006. године, није усаглашен са мјестом
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пријаве запослених (запослени су били пријављени у
Министарству, а обрачун и исплата плата је извршена у
Секретаријату);
o На дан статусне промјене пословне књиге Секретаријата нису
закључене и овјерене, а финансијски извјештаји нису сачињени у
складу са чланом 43. Правилника о финансијском извјештавању за
кориснике прихода буџета РС
- Прије пописа нису вршена усаглашавања потраживања и обавеза са
добављачима и њихова процјена наплативости, односно отпис. Извјештај
о попису није усвојен, нису донесена одговарајућа рјешења о начину
поступања са инвентурним разликама и опремом предложеном за расход;
7. Министарство здравља и социјалне заштите РС
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији, ревизија је
утврдила следеће:
- Постојећи систем интерних контрола није ефикасан, што за посљедицу
има да:
o
планирање није засновано на реалним потребама, у складу са
важећим законским прописима и насталим организационим
промјенама;
o
не постоји потпуна контрола улазне документације по основу
гранта за опремања здравствених установа у РС;
o
обрачун плата није вршен у складу са донесеним рјешењима
министра;
o
није извршено благовремено усклађивање норматива потрошње
горива и потпуна примјена Правилника о условима и начину
коришћења службених возила;
o
контроле намјенског трошења буџетских средстава по основу
датих грантова нису адекватне;
- Планирање и извршење буџета, као и извјештавање о извршењу
буџета није у цјелости усклађено са Правилником о контном оквиру за
кориснике прихода буџета. Министарство, својом дјелатношћу, остварује
властите приходе по основу наплате накнаде за полагање стручних испита
и накнада за утврђивање испуњености услова за рад здравствених
установа, а да исте не планира (наплаћен износ од 221.788 КМ).
- По основу права на поврат пореза на додатну вриједност, у износу од
најмање 861.412 КМ, нису на дан биланса стања исказана потраживања и
разграничења, па су за наведени износ неевидентираних потраживања
потцјењене вриједност активе и пасиве.
Не изражавајући даље резерву на дато мишљење скрећемо пажњу на
ефекте пословања PCU, због непотпуне примјене Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији, се не одражавају у
финансијским извјештајима Министарства;
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8. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији, ревизија је
утврдила следеће:
- Нису проведене све раније дате препоруке од стране ревизије.
- Ревизија је утврдила да усвојена средства за подстицај у пољопривреди
нису у висини одређеној чланом 2. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању
средстава за подстицај развоја пољопривреде и села, тј. најмање 4%
домаћих прихода, и мања су за 3.997.268 КМ, а већа у односу на средства
додјељена у 2005. години за 24%. Због недостатка средстава
Министарство није успјело исплатити подстицаје по захтјевима који су
испунили услове прописане Правилником за 2006. годину, у износу од
7.081.976 КМ, те је на захтјев Народне скупштине Републике Српске,
Влада одобрила средства за исплату истих, на терет планираних
средстава за подстицај пољопривреде за 2007. годину. Нису предвиђене
процедуре које би обезбедиле повратне информације о ефектима
додјељених средстава као и повезаност инспекцијских служби и њихових
спознаја
код
надгледања
и
информисања
Министарства
о
неправилностима на терену.
Ревизија је констатовала да нема јасних процедура за евидентирање
пристиглих захтијева, а које би дефинисале редосљед рјешавања захтјева,
као и обавезу Министарства о обавјештавању подносиоца захтјева, како о
позитивном, тако и о негативном исходу рјешаваног захтјева.
- Пословање "Фонда Партнер", након извршене процјене надокнадивости
и класификације пласмана и потраживања, нису у потпуности проведене
прописане рачуноводствене политике, везане за процјену и надокнадивост
пласмана, тј. процедуре евидентирања и књижења, те покретања поступка
утужења. Стога је исправка вриједности потраживања потцијењена за
износ од 29.803.788 КМ.
- Увидом ревизије у Правилник о интерним контролним поступцима
утврђено је да исти не садржи све компоненте дефиниције система
интерних контрола, а које се односе на процјену ризика, надзор и
комуникације и информације
- Такође, ревизија је констатовала да је почело спровођење Закључка
Владе РС од 5.10.2006. године, а који се односи на обуставу новчаних
средстава остварених на име подстицаја у пољопривреди, свим правним и
физичким
лицима
која
имају
дуговања
према
Министарству
пољопривреде, шумарства и водоприведе, из ранијиг периода.
- Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у
пољопривреди, нису прописане казнене одредбе за непридржавање
процедура у поступку додјеле средстава за подстицаје.
- Након увида у документацију "Фонда Партнер" ревизија је констатовала
следеће:
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o

Да у Фонду не постоји улазна документација за утврђивање
статуса и висине обавеза Министарства према кредиторима или
донаторима наведених средстава, нити исту посједује
Министарство финансија (непознат начин њиховог пласмана, да
ли су донације или кредити);

o

Да у укупној активи фонда, пласмани класификовани у "Е"
категорију учествују у износу од 29.803.788 КМ или 79%, и да
исти нису књижени у складу са рачуноводственим политикама;

o

Да је могућност наплате наведених пласмана редовним путем
лоша или скоро никакава;

o

Да је путем ИОС-а усклађено свега 7.742.903 КМ или 17% од
укупних потраживања на 31.12.2006. године (44.688.655 КМ);

o

Да је број преданих захтјева за утужење дужника Јавном
правобранилаштву РС веома мали, и са 31.12.2006. године у
финасијским показатељима износи 2.184.760 КМ или 7% од
укупно исказаних потраживања класификованих у "Е" категорију
(29.803.788 КМ),те да све ово указује на неефикасну заштиту
јавних средстава.

9. Министарство рада и борачко инвалидске заштите РС
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији, ревизија је
утврдила следеће:
- У оквиру Намјенских издвајања за ПИО, Министарство је вршило на
мјесечном нивоу авансне уплате и квартално правдање средстава на бази
фактура Фонда без достављања пратеће документације, која би омогућила
контролу тачности фактурисаног износа на основу појединачних износа
како је то дефинисано ''Рачуноводственом политиком према Фонду ПИОа'', што није ускладу са Правилником о рачуноводственој политици за
кориснике буџета РС;
- Вриједност сталних средстава је подцијењена због евидентирања
додијељених станова одређеним категоријама корисника, према
рјешењима Министарства, по прерачунатим вриједностима изграђене
стамбене површине на бази окончаних ситуација извођача радова, без
вриједности улагања од стране општина (за додијељено земљиште,
изграђену инфраструктуру или израду пројектно-техничке документације) и
без претходно сачињених записника о власничком разграничењу над
изграђеним стамбеним јединицама између Министарства и општина;
-

Нису проведене све препоруке из претходних ревизорских извјештаја;

- Нису евидентиране обавезе по основу доприноса незапосленим
демобилисаним борцима, а након извршеног усаглашавања између
Министарства, Министарства финансија и Фонда за пензијско и
инвалидско осигурање;
- Није извршено објелодањивање свих значајних информација везано
за обавезе по судским извршењима, обавезе по основи права на
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отпремнине (члан 152. Закона о раду), те потенцијалне обавезе везано за
остварење права на доприносе незапосленим демобилисаним борцима.
10. Министарство правде РС
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији, ревизија је
утврдила следеће:
- Планирање буџета није било засновано на одредбама члана 18.
Закона о буџетском систему, тако да годишњи план буџета није рађен на
основу појединачних планова институција у оквиру Министарства.
Средства за плате и накнаде институцијама у оквиру Министраства нису
планирана по основу једнаких права запослених, која произилазе из
важеће законске регулативе. Нису планирани властити приходи; донације
међународних организација и остали приходи које остварују институције
Министарства, нити намјену њиховог трошења.
- Обрачун и исплату плата Министарство врши према Уредби Владе РС
из 2004. године, а не према донесеним рјешењима Министра.
Стимулативни дио плате се обрачунава и исплаћује према рјешењу
министра и до висине мјесечно расположивих средстава у буџету. Осим
тога, Министарство је као дио плате обрачунало и исплатило и накнаду за
превоз без обзира на стварне трошкове превоза. Накнада за годишњи
одмор носиоцима правосудних функција која је обрачуната од стране
судова и тужилаштава, у бруто износу од 566.244 КМ, није евидентирана и
презентована у финансијским извјештајима, као ни остале накнаде у
износу од 14.136 КМ (oсновни судови Бијељина и Соколац). Ребалансом
буџета за 2006. годину нису одобрена средства за нето накнаду за
годишњи одмор носиоцима правосудних функција. Ова накнада је
обрачуната од стране судова и тужилаштава у складу са чланом 8. тачка 4.
Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у РС, у бруто
износу од 566.244 КМ. Иако је обрачун благовремено достављен
филијалама трезора и ресорном министарству, није од стране
Министарства финансија дозвољено евидентирање расхода.
- Вриједност имовине и обавеза у билансу стања није исказна по фер
вриједности код КПЗ Бања Лука, КПЗ Источно Сарајево, Окружни суд Бања
Лука, Основни суд Бања Лука, Окружни суд Добој и Основни суд Добој,
због:
o

непрокњижених ефекта извршене процјене у износу од 532.540 КМ
(уложених средстава за припрему земљишта и некретнина
изграђених на земљишту које је било предмет експропријације у
2006. години, у КПЗ И. Сарајево);

o

књижења инвестиционих улагања у стамбени простор на трошкове,
умјесто на повећање основних средстава (838.543 КМ). Ревизијом
смо утврдили да је ПЈ ''Привредник'' вршила новчана улагања у
изградњу стамбених објеката (Ламеле 1,2,3,4 на подручју општине
И. Сарајево) у периоду 2001. до 2006. године, у износу од најмање
702.275 КМ. Ова улагања су увећана за трошкове камата за
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неизвршавање обавеза по уговорима са извођачем радова, у
износу 53.518 КМ и непризнату вриједност улагања из ранијих
година, у износу од 80.750 КМ. Наведена улагања (укупан износ
836.543 КМ) нису евидентирана као основна средства, већ као
трошкови периода ранијих година. Станови су откупљени, о чему
такође нису проведене адекватне евиденције, презентације у
извјештајима
и
објелодањивања.
О
овој
финансијским
неправилности обавјештено је Републичко тужилаштво РС,
ресорни министар и министар финансија РС.
o

Различите примјене контних оквира, обрачуната амортизација код
привредних јединица терети трошкове периода, а не изворе
средстава,
као
што
је
дефинисано
Правилником
о
рачуноводственим политикама за буџетске кориснике;

o

Неусаглашених обавеза и потраживања из интерних трансакција
између повезаних лица, на дан биланса стања најмање за 571.033
КМ;

o

Непризнавања текућих обавеза према запосленим у бруто износу
од 580.360 КМ и обавеза према добављачима у износу од 104.250
КМ;

o

Неевидентираних верификованих обавеза у складу са Законом о
утврђивању и начину измиривања унутрашњег дуга, у износу од
најмање 902.543 КМ, као разграничених расхода и разграничених
обавеза;

- Приликом набавке прехрамбених производа и робе широке потрошње
у КПЗ И. Сарајево смо установили на недовољну контролу реализације
набавки у складу са склопљеним уговорима и као последицу
нерационално трошење средстава буџета:
o убрзо, након склопљеног уговора са најповољнијим добављачем за
набавку месних производа закључен је анекс уговора, због
повећања цијена, са којима изабрани добављач не би био
конкурентан,
o набављани су производи од добављача који није изабран за ту
врсту робе.
- Због непримијењеног МРС 6 - Консолидовани финансијски извејштаји и
рачуноводство улагања у контролисане ентитете, приликом израде
консолидованих финансијских извјештаја, настале су грешке на свим
нивоима консолидације (КП установе и привредне јединице; КП установе и
судови и консолидације на нивоу Министарства). Признати приходи и
расходи, настали из интерних трансакција између казнено-поправних
установа и привредних јединица, нису консолидовани за најмање 839.521
КМ.
11. Министарство за избјегла и расељена лица РС
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији, ревизија је
утврдила следеће:
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- Обрачун плата и накнада Министарство је вршило на основу Посебног
колективног уговора за запослене у области управе у РС, Општег
колективног уговора и Рјешења о увећању коефицијената од
26.09.2003.године, којим се плата запослених увећава за 65% линеарно,
по сваком запосленом и то: по основи сложености послова 30%, по основи
услова рада 20% и по основи стимулације 15%. Наведено је имало утицаја
на планирање средстава у износу већем од стварно потребног. Појединим
радницима распоређеним на радна мјеста, за која не испуњавају услове
у погледу стручне спреме који су дефинисани Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству, одређена
је горња граница коефицијента радног мјеста на које је радник распоређен,
као и да се за поједина радна мјеста одређује фиксна плата без примјене
коефицијената, што није у складу са члановима 8. и 9. Посебног
колективног уговора за запослене у области управе у РС.;
- Средства одрживог повратка нису планирана и утрошена намјенски, у
дијелу који се односи на изградњу и обнову вјерских објеката, у износу од
363.000 КМ. У оквиру Намјенских издвајања за повратак у РС, повратак у
Федерацију БиХ, за интерно расељена лица - средства одрживог повратка
нису планирана и утрошена намјенски, у дијелу који се односи на изградњу
и обнову вјерских објеката, у износу од 363.000 КМ, што је супротно
одредбама Закона о буџетском систему РС.
- Резервисана средства у износу од 400.000 КМ, за пројекте
инфраструктуре на подручју Брчко Дистрикта, нису реализована због
непоштовања члана 3. ''Процедуре за обнову објеката инфраструктуре у
општинама повратка'' (општина Брчко још увијек није дефинисала
пројекте), што за посљедицу има неефикасно управљање буџетским
средствима.
Ревизијом је утврђено да у књиговодству Министарства није извршено
евидентирање купљеног земљишта у Рамићима, површине 6.886 м2 од
ЗЗ «Агропромет» Бања Лука површине 6.886 м2, набавне вриједности
63.833 КМ, а према Уговору број 01-1958/02 од 09.12.2002. године.
Наведено није у складу са МРС 1 и 17 за јавни сектор и Правилником о
рачуноводственој политици за кориснике буџета РС.
12. Републичка управа за инспекцијске послове РС
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији, ревизија је
утврдила следеће:
- Веће извршење буџета за 34.503 КМ, што је резултат мање признатих
расхода по основу обавеза за регрес запослених (91.503 КМ) и више
признатих расхода по основу
неутрошених бензинских бонова
(евидентиран рачун "Петрол" а.д. Бања Лука број 78 од 29.12.2006. године
у износу од 57.000 КМ као извршење буџета), иако се наведени рачун се
односи на набавку бензинских бонова. Трошак није настао у 2006. години.
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- У билансу стања су мање исказане актива и пасива за новчану
вриједност, пописом утврђених, бензинских бонова у износу од 57.000 КМ;
- Нису у потпуности усаглашена стања преузетих сталних средстава по
Одлукама Владе РС од Министарства трговине и туризма. Стална
средства нису у потпуности исказана по фер вриједности. Већи број
сталних средстава у употреби нема књиговодствену вриједност, није
извршена процјена фер надокнадиве вриједности и нису прокњижене
инвентурне разлике установљене годишњим пописом;
- Нису у Главној књизи трезора признате обавезе према запосленима
по основу права на регрес за годишњи одмор, у износу од 91.503 КМ, као
ни потраживања од буџета за њихово измирење.
13. Републичка дирекција за воде РС
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији, ревизија је
утврдила следеће:
- Спровођење Програма на успостављању катастра некретнина иде
веома споро; није успостављена свеобухватна база података обвезника
водопривредних накнада; за евидентиране обвезнике нема тачних
података о задужењима, уплатама и стању обавеза; није остварена
потребна комуникација између Републичке водопривредне инспекције,
Пореске управе и Дирекције;
- Класификација трошкова, није у складу са Правилником о садржини
појединих рачуна у контном оквиру за кориснике прихода буџета
Републике. Утврдили смо да је на рачун трошкова текућег одржавања
водопривредних објеката погрешно класификован износ од 176.975 КМ, а
односи се на трошкове електричне енергије (јануар и фебруар) у износу од
116.956 КМ, и трошкове уговора о дјелу за послове надзорног органа над
реализацијом послова санације пумпи и електро агрегата на црпним
станицама, у износу 36.019 КМ, и трошкови по основу уговора за рад на
апликацији и одржавању базе података, у износу од 24.000 КМ. Уговорене
услуге исказане више у односу на буџетом одобрена средства за 60%.
- Текуће помоћи нису у потпуности вршене у складу са Правилником о
критеријима за додјелу помоћи општинама, а из разлога непостојања
прецизних података за бодовање захтјева.
14. Консолидовани финансијски извјештаји Владе РС за 2006.
годину
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији Консолидованих
финансијских извјештаја Владе РС ревизија је утврдила следеће:
- Због персоналних промијена, које су посљедица изборних активности,
промјене састава Владе РС, министара, помоћника министара и других, те
промијене Владе почетком године и увођења статуса вршилаца дужности,
систем интерних контрола је, у једном од својих основних сегмената,
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контролном окружењу, био изложен инхерентном ризику, без обзира на
опредјељење Владе РС у правцу сталног унапређења система интерних
контрола. Код већине усвојених Правилника, недостају провјере кључних
контролних поступака у смислу провјере квалитета, економичности и
ефикасности обављених пословних активности као и провођење надзора
од стране менаџмента.
Неефикасни и неадекватни контролни поступци током 2006. године код
појединих буџетских корисника имали су за посљедицу непрецизно
планирање и планске активности неусклађене са Законом о буџетском
систему (чл. 15., 19., и 20.), код појединих буџетских корисника
(Министарства просвјете и културе и институција унутар Министарства
просвјете, Министарства правде, Министарства здравља и социјалне
заштите, Министарства финансија, Служба Предсједника). Располагање
буџетским средствима супротно одредбама члана 6. Закона о извршењу
буџета (Министарство саобраћаја и веза, Народна скупштина РС, Вијеће
народа РС, Служба Предсједника Републике, Министарство за породицу,
омладину и спорт. Министарство просвјете – институције средњег
образовања).
Пренос имовине између буџетских корисника, усљед организационих
трансформација и другим поводима нису извршени на основу потпуне и
адекватне документације, није извршена процјена надокнадиве и фер
вриједности (па су средства преузимана без вриједности), а преузимања
нису увијек потврђена физичким пријемом средстава (Секретаријат Владе
РС, Институције високог образовања, МУП, Министарство за избјегла и
расељена лица, Министарство правде – Казнено поправне установе).
Различит приступ у примјени Општег и Посебног колективног уговора
(углавном условљен висином одобрених средстава, приликом обрачуна
плата, обрачуна накнада регреса на годишњи одмор, поводом државних и
вјерских празника, накнада за рад у комисијама за послове који су
систематизовани као редовни послови или се обављају у вријеме радног
времена (Министарство финансија, Вијеће народа НС РС, Народна
скупштина РС, Служба Предсједника Републике, Министарство управе и
локалне самоуправе. Министарство науке и технологије Министарство
правде, Министарство просвјете и културе).
Да би се унаприједило контролно окружење, Главна служба за ревизију је
дала препоруку, да је потребно побољшати систем комуникација и
информација, те успоставити надзор над функционисањем дефинисаних
контролних поступака.
Код планирања и извршења буџета Главна служба за ревизију је током
ревизије појединачних финансијских извјештаја утврдила следеће
карактеристичне појаве у области планирања буџета:
- Буџетски корисници који у својој надлежности имају ниже буџетске
јединице, нису истим (како је то прописано чланом 19. Закона о буџетском
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систему) достављали Упутство о начину и елементима израде нацрта
буџета РС;
- Нису од стране надлежних министарстава формирани консолидовани
буџетски захтјеви (Министарство здравља, Министарство просвјете и
културе);
- Министарство просвјете и културе није у складу са чланом 21. Закона
обавјестило буџетске кориснике у својој надлежности о висини одобреног
буџета, што их доводи до несигурности у погледу висине расположивих
средстава;
- Приликом припреме буџетског захтијева, буџетски корисници не
планирају приходе који остварују вршењем своје дјелатности, нису
планиране текуће помоћи и буџетска средства од општина (Министарство
просвјете-институције у оквиру министарства, Министарство правдеинституције коју им је ово министарство надлежно, Републичка дирекција
за цивилну и воздухопловну пловидбу).
- Сложена министарства (Министарство правде, Министарство
просвјете) нису вршила провјеру да ли су захтјеви нижих буџетских
корисника који су у њиховој надлежности, у складу са законским прописима
(за обрачун датих права на терет буџета, са бројем запослених и
планираним активностима).
Консолидовани финансијски извјештаји за кориснике буџета РС за 2006.
годину су дјелимично састављени у складу са Међународним
рачуноводственим стандардима (МРС). Буџетски корисници се нису у
потпуности придржавали прописаних рачуноводствених политика, а то се
посебно испољило у поступку израде консолидованих финансијских
извјештаја, комплетности сталних средстава, неевидентирању свих
насталих обавеза, на процјену билансних позиција
и политику
разграничавања прихода и расхода.
Дата је препорука од стране Главног ревизора, Влади РС, да преко
Министарстава обезбиједи провођење препорука Главног ревизора датих
у њиховим појединачним ревизорским извјештајима, везано за примјену
Закон о буџетском систему и Закона о извршењу буџета.
- Код прихода, утврђено је да се не води регистар концесија, и није
дефинисан начин праћења и евиденције потраживања по уговорима о
концесији, те контрола наплате истих. На тај начин нисмо били у
могућности да се увјеримо у свеобухватност исказаних прихода по основу
концесија. Такође, утврдили смо да су мање исказани непорески приходи
за 15.000.000 КМ, проистекли из затварања обавезе Владе РС према
„Електро-Бијељини“ из средстава „Електропривреде“ Требиње; Ревизијом
је констатовано да је Влада РС 22.9.2006. године донијела Одлуку којом
додјељује
15.000.000
КМ
проистеклих
из
задржане
добити
„Електропривреде“ РС а.д. Требиње, у циљу измирења дуга Владе РС
према „Електро-Бијељини“, на име обавезе компензације разлике у цијени
за испоручену електричну енергију Фабрици глинице „Бирач“ Зворник. С
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обзиром да поменуте обавезе нису евидентиране у Буџету РС, ревизија је
на основу увида у рачуне испоручиоца електричне енергије (ЕлектроБијељина) констатовала да је Електропривреда“ РС а.д. Требиње
поменуту одлуку провела, тј. да је обавеза смањена за износ од 15.000.000
КМ.
Дата је препорука Главне службе за ревизију, да се приликом планирања
прихода укључе буџетски и сви други приходи, без обзира да ли се налазе
у систему Главне књиге трезора, да се евидентирају приходи без обзира
да ли су реализовани на готовинској основи или је у питању компензација.
Такође је дата препорука буџетским корисницима, да врше класификацију
и евидентирање прихода у складу са контним оквиром за кориснике
прихода буџета РС, општина и градова, буџетских фондова, и фондова
(Институције културе, образовне институције).
- Код расхода, поред приказаних евидентираних расхода утврђен је
износ од 20.002.998 КМ, а који су посљедица неевидентираних обавеза и
расхода (обавеза према добављачима 18.154.689 КМ; обавезе
унутрашњег дуга 902.543 КМ; обавеза према запосленима 671.883 КМ;
импаритетних губитака 273.883 КМ). Извршене исплате унутрашњег дуга
нису у складу са планираном висином, структуром и динамиком утврђеном
Уредбом Владе РС;
Средства буџетске резерве су кориштена на основу Одлука, Рјешења и
Закључака Владе РС, које је Влада доносила на основу Закона о Влади и
Закона о извршењу буџета за 2006.годину. Одлуке су објављиване у
службеном гласнику, што значи да је процес одлучивања био
транспарентан.
-

У консолидованом Билансу стања ревизијом је утврђено да је:
o

Укупно стање новчаних средстава на дан 31.12.2006. године веће у
односу на исказано, за 947.115 КМ. Разлика се у потпуности односи
на новчана средства буџетских корисника изван ГКТ, а који нису
обухваћени консолидованим билансом стања;

o

Доспјела потраживања по репрограмираним обавезама пореских
обвезника, на дан 31.12.2006. г. износе 404.981.185 КМ, што за
84.406.477 КМ одступа од износа од 320.574.708 КМ, колико је
пријављено Министарству финансија и објелодањено у
консолидованим извјештајима. Износ доспјелих потраживања по
склопљеним споразумима о репрограму од 404.981.185 КМ, уз
неизмирена потраживања од пореских обвезника из текуће и
ранијих година (која нису репрограмирана) у износу од 724.629.461
КМ и потраживањима по споразумима склопљеним по члану 74.
Закона о Пореској управи у износу од 13.738.522 КМ чини укупан
износ потраживања од 1.143.349.168 КМ од пореских обвезника, на
дан 31.12.2006. г., за која није извршена процјена фер надокнадиве
вриједности, нити билансно евидентирање.
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o

Исказана вриједност сталних средстава је још увијек нереална.
Евиденција и процјена надокнадиве фер вриједности сталних
средстава који су власништво Републике Српске није у свим
случајевима извршена у складу са МРС 16, односно МРС за јавни
сектор 17 – Некретнине, постројења и опрема. Ревизијом је
утврђено да буџетски корисници имају одређене објективне
потешкоће у погледу евидентирања непокретности које користе у
свом пословању, у смислу ограничења која произилазе из Закона о
привременој забрани располагања државном имовином РС.

o

У оквиру дугорочних пласмана више је исказана вриједност
улагања за 6.693.675 КМ, за вриједност акција банака и Централног
регистра ХоВ РС;

o

Нису обезбијеђене адекватне књиговодствене евиденције промјена
на пласманима по основу државног капитала, из којих је могуће
сагледати финансијске ефекте приватизације државног капитала,
као ни минимална објелодањивања која се захтијевају у МРС ЈС 7,
а књиговодствени налози којима се искњижава номинална
вриједност продатог државног капитала, не обезбјеђује цјеловите
податке о стварно постигнутој продајној вриједности.

o

Ревизијом су утврђене веће краткорочне текуће обавезе према
добављачима на дан 31.12.2006. године у износу најмање од
19.634.319 КМ (3.154.689 КМ обавезе према „Електро-Бијељини“ на
име уговора о испоруци-преузимању електричне енергије за ФГ
„Бирач“ Зворник и збирни износ од 16.479.630 КМ обавезе према
Телекому РС);

o

Утврђене су мање исказане обавезе према запосленима у износу
671.883 КМ (Министарство правде и Републичка управа за
инспекцијске послове).

o

Више су исказани остали извори средстава за 6.693.675 КМ, с
обзиром на дупло евидентиране акције банака;

o

Код дефицита-суфицита, утврђено је да исказани текући суфицит
је мањи за неевидентиране и неизмирене обавезе у укупном
износу 3.826.572 КМ и износи, по налазу ревизије, 29.442.742 КМ.
Укупан кумулирани дефицит према налазима ревизије већи је за
3.826.572 КМ и износи 235.941.164 КМ (у извјештају Владе исказан
износ 232.114.592 КМ).

Не изражавајући даље резерву на дато мишљење скрећемо пажњу на
сљедеће:
-

Обавезу потпуне примјене Међународних рачуноводствених стандарда
за јавни сектор и Међународних стандарда финансијског
извјештавања;

Извјештај о активностима и пословању Главне службе за ревизију јавног сектора РС за
2006. годину

26

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
-

Примјену
јединственог
принципа
консолидације
цјеловитих
финансијских извјештаја Институција средњег образовања и
институција културе у оквиру Консолидованих финансијских извјештаја
Буџета РС, без обзира на изворе финансирања;

-

Обавезу објелодањивања накнадних догађаја у складу са МРС за јавни
сектор 14.

На основу одлуке Владе РС од 20.10.2006. године, Министарство
саобраћаја и веза је закључило Купопродајни уговор са приватним
предузећем ''Интегра инжењеринг'' д.о.о. Бања Лука о куповини стамбено
пословног простора површине 30.074 м2, укупне вриједности 50.316.759
КМ, као потпуно завршеног објекта, који ће се предати у посјед купцу
најкасније 12 мјесеци од потписивања уговора.
Министарство је 17.01.2007. године закључило Анекс 2, којим су се
уговорне стране споразумјеле о начину плаћања купљеног стамбенопословног објекта: готовински или на кредитној основи (иако је одлуком
Владе дефинисана кредитна основа). Рок за готовинско плаћање (7 дана
од ступања на снагу анекса) је истекао и купац је прихватио плаћање на
кредитној основи са роком од 12 година (144 рате у износу од 349.422 КМ,
увећану за припадајућу камату чији је обрачун везан за 1мЕУРИБОР
+1,8%), уз задржану опцију исплате уговорене цијене одједном, чисто без
камата и трошкова.
Дана 28.2.2007. године ''Интегра инжењеринг'' д.о.о Бањалука,
обавјештава Владу РС (Министарство саобраћаја и веза) о склопљеном
уговору о уступању потраживања умјесто испуњења обавеза предузећу
„Интеграл инжењеринг“ доо Лакташи, којим своја потраживања од Владе
РС за стамбено-пословни објекат, у износу 50.000.000 КМ, преноси на
„Интеграл инжењеринг“ доо Лакташи.
Предузеће „Интеграл инжењеринг“ доо Лакташи је 12.2.2007. године
закључило уговор о кредиту са НЛБ Развојном банком Бања Лука, на износ
од 50.000.000 КМ на период од 12 година. У члану 10. тог уговора је као
један од инструмената обезбјеђења кредита наведена и „забиљежба
првенственог реда за укњижбу заложног права на објекту који је предмет
кредитирања. Ријеч је о стамбено-пословном објекту у Бања Луци, Улица
Младена Стојановића, укупне бруто грађевинске површине 30.073,97 м2
(62,97% довршености у износу 32.572.636 КМ)“. Залогодавац (“Интеграл
инжењеринг“ доо Лакташи) се обавезао на укњижбу упис хипотеке првог
реда банци, на предметним некретнинама по извршеној легализацији у
јавним земљишно-књижним регистрима.
Дана 23.2.2007. године закључен је Уговор о уступању потраживања
''Интеграл инжињеринга'' (цедент) и НЛБ Развојне банке (цесионар) и
Министарства саобраћаја и веза (цесус), у износу од 50.000.000 КМ по
условима из купопродајног уговора од 25.10.2006. године и члана 1. Анекса
2 тог уговора.

Извјештај о активностима и пословању Главне службе за ревизију јавног сектора РС за
2006. годину

27

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
Чланом 6. истог уговора сагласно је прихваћена укњижба заложног права
на предметном објекту све до коначне отплате дуга.
Владе РС је у складу са уговором, у 2007. години отпочела са отплатом
својих обавеза према НЛБ Развојној банци, ад Бањалука.
Министарство финансија је 27. јула 2007. године Секретаријату Владе РС
новог
упутило
Инструкцију
о
књиговодственом
евидентирању
административног центра Владе РС (у Бањалуци и у Источном Сарајеву).
Секретаријат Владе РС је 3.8.2007. године провео евидентирање
инвестиције у току, за зграде Владе у Бањалуци и Источном Сарајеву и
обавеза за стамбено-пословни објекат у Бањалуци.
Према наведеној инструкцији намјера је да се по преузимању
новоизграђене стамбено-пословне зграде у Бањалуци, изврши
капитализација припадајућих трошкова камате, те да се зграда евидентира
по набавној вриједности 67.510.118 КМ. У случају да дође до кориштења
опције пријевремене отплате ова вриједност би требала бити коригована.
Исправност проведених евиденција ће бити предмет ревизије
финансијских извјештаја за 2007. годину.
- Главни ревизор је Министру финансија РС, скренуо пажњу на
недоношења програма од стране Министарства финансија за провођење
препорука датих од стране Главног ревизора РС, везане за Консолидоване
извјештаје Владе РС за 2005 годину.
15. Фонд здравственог осигурања РС
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији код Фонда,
ревизија је утврдила следеће:
- Фонд у 2006. год није имао акт којим су од стране надлежних органа
утврђени поступци уговарања и обрачуна трошкова са здравственим
установама, а који је усклађен са важећом законском регулативом.
Посљедица наведеног је, креирање прегледа обрачуна средстава са
здравственим установама који је непотребно сложен и не даје податак о
укупним стварним трошковима који су настали пружањем услуга
здравствене заштите од стране здравствених установа осигураницима који
на то имају законско право.
- Руководство Фонда у 2006. години, је увело додатне контроле,
међутим ревизијом је утврђено да постојећа организација и успостављене
контролне активности, недовољно обезбјеђују досљедну примјену важећих
прописа када су у питању адекватно и рационално трошење прикупљених
јавних средстава, спречавање и откривање могућих грешака, тачно и
потпуно евидентирање трансакција.
У Сектору за контролу и ревизију организоване су двије службе, једна за
контролу и ревизију уплате доприноса за здравствено осигурање и друга
за контролу трошкова здравствене заштите, а у Сектору за
рачуноводствено-књиговодствене процедуре Служба за интерну ревизију
и контролу.
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Као посљедица недовољности и неадекватности интерних контрола је:
o Код неких набавки које су дијељене на ЛОТ-ове потписивани су
уговори са више добављача унутар једног ЛОТ-а, по ставкама,
иако ЛОТ представља основну јединицу за груписање сличне
врсте роба, што није у складу са чланом 13. (став ђ) Закона о
јавним набавкама БиХ и Водичем за нове поступке јавних набавки,
поглавље лотови и опције, став 3.
o

Финансијски план Фонда за 2006. годину није донешен у року који је
предвиђен календаром финансијског плана фондова, што није у
складу са чл. 32. Закона о буџетском систему РС, а исто је
највећим дијелом узроковано неусаглашеношћу ставова код
планирања прихода по основу доприноса за незапослена лица
која су редовно пријављена Републичком заводу за запошљавање,
а не примају материјално обезбјеђење.

o

Иако потрошња средстава по основу уговорених услуга, које чине
96% укупне потрошње, прати прекорачење прихода од 2% у односу
на план, значајна одступања на појединим позицијама трошкова
који чине свега 4 % укупне потрошње, утицала су да укупна
потрошња премашује план за 1% више него остварени приход.
Значајнија прекорачења трошкова у односу на финансијски план
евидентирана су код плата и накнада 10% , путних трошкова 21 %,
трошкова енергије 9 %, трошкова комуналних и комуникационих
услуга 8 %, трошкова услуга превоза и горива 16 %, трошкова
текућег одржавања 215% и трошкова осигурања, банкарских услуга
и услуга платног промета 656 % (због високих негативних курсних
разлика по основу неизмирених обавеза из ранијег периода).

o

У пословном односу са здравственим установама, због
непоузданости података мишљења смо, да контроле нису довољне
и адекватне у комплетном пословном ланцу, а не само у Фонду,
што ствара потешкоће код расподјеле средстава. Значајан дио
средстава ненамјенски је трошен, што је на једној страни код неких
здравствених установа довело до појаве потраживања по основу
аванса који не предстаљају унапријед извршене уплате које се са
крајем обрачунског периода затварају и повезују са рачуном, већ се
ради о претплаћеним износима, а на другој старни према неким
здравственим установама остале су неизмирене обавезе. Код
неких здравствених установа извршено је пребијање претплата
насталих у 2006. години са неизмиреним обавезама из ранијег
периода, те су на тај начин индиректно средства планирана на име
трошкова из 2006. године кориштена ненамјенски за измирење
обавеза из ранијег периода, што није у складу са чл. 41. Статута
Фонда;

o

Обртна средства Фонда исказана са 31.12.2006.године износе
43.524.328 КМ, од чега се 32.487.569 КМ или 75 % односи на
потраживања од здравствених установа по основу преплата, које
су у 2007. години репрограмиране. Насупрот потраживањима,
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краткорочне обавезе и разграничења евидентирани су у износу
88.020.846 КМ, гдје се 82 % односи на обавезе према здравственим
установама. Према наведеном, укупна обртна средства мања су од
краткорочних обавеза за 44.496.518 КМ или 51 %. Неповољан
однос обртне имовине и краткорочних обавеза, нарочито у
претходним периодима довео је до кумулирања вишка расхода
над приходима, који са 31.12.2006. године износи 44.502.474 КМ и
већи је од сталне имовине Фонда за 28.925.921 КМ, што у случају
даљег повећања, може довести у питање рад Фонда и
здравствених установа према којима Фонд није измирио обавезе;
o

o

o

Доприноси, чији је обвезник плаћања Влада РС, а плаћање вршено
преко Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и
Министарства здравља и социјалне заштите, нису дозначавани по
врсти прихода, већ као грант, што није у складу са Упутством о
начину обрачунавања и уплате доприноса-тачка 11.
Обрачун стимулативног дијела плата вршен је линеарно свим
запосленим, гдје се одговорни позивају на чл.11. Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Фонду,
којим је утврђен коефицијент стимулације 0,59 који се примјењује
на основну плату, а није дефинисан основ стимулисања.
Стимулативно награђивање утврђено чл. 11. Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Фонду
и примјењени начин обрачуна није у складу са чл. 29. Општег
колективног уговора.
Фонд је испостављао фактуре Министарству рада и борачкоинвалидске заштите на име трошкова личног учешћа у трошковима
здравствених услуга за категорије осигураника који су ослобођени
истог по Закону о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
у висини 1/12 средстава предвиђених у усвојеном буџету наведеног
министарства за 2006. годину, што није ускладу са чл. 50, 51 и 64.
наведеног закона.

Залиха лијекова која се налази у болничким апотекама и
апотекарским установама води се само количински, а не и
вриједносно.
o Фонд у 2006. години није вршио процјену надокнадивости
потраживања, што није у складу са чл.16 Правилника о
рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске
и чл. 6. Правилника о измјенама и допунама Правилника о
рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске.
На основу прегледа судских предмета у Фонду у којима је Фонд тужена
страна на дан 31.12.2006. године, а који су исказани вриједносно, по
тужбама из Републике Српске укупано износе 929.268 КМ, а према
тужбама из Србије које се односе на здравствене установе 6.004.462 ЕУР.
У Фонду, по основу наведеног, није вршена процјена потенцијалних
обавеза које могу да терете одређени обрачунски период.
o
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3.1.3

Негативно мишљење или неповољно мишљење

Негативно мишљење или неповољно мишљење је мишљење када ревизор
изражавајући такво мишљење јасно указује да финансијски извјештаји
нису тачни и фер исказани, наводећи јасно и сажето сва питања
неслагања.
Главни ревизор јавног сектора је на основу проведене ревизије
финансијских извјештаја и извршења буџета изразио негативно мишљење
код следећих буџетских корисника:
1
2
3
4
5
6

Министарство саобраћаја и веза РС,
Консолидовани извјештаји институција културе - Министараство
просвјете и културе РС ,
Консолидовани извјештаји институција високог образовања Министараство просвете и културе РС,
Консолидовани извјештаји Министараство просвете и културе РС,
Пореска управа Р С
Фонд за развој и запошљавање.

1. Министарство саобраћаја и веза РС
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији, ревизија је
утврдила следеће:
- Ревизијом важнијих процеса пословања Министарства (закључивање
уговора, планирања, евидентирање имовине и обавеза и извјештавање),
смо утврдили да систем интерних контрола није обезбиједио истинито и
фер извјештавање за 2006. годину.
На основу Одлуке Владе РС и Споразума о уступању уговора од 26.7.2006.
године, закљученог са приватним предузећем ''Интеграл инжињеринг''
д.о.о. Лакташи и државним предузећем ''Телекомуникације РС а. д. Бања
Лука'', Министарство је закључило Уговор о преносу и Анекс I истог
уговора 26.7.2006. са државним предузећем ''Телекомуникације РС а. д.
Бања Лука''. Предмет уговора је пренос некретнина:
o
o
o

недовршеног пословног објекта Телекома Српске, у вриједности
од 15.538.568 КМ,
припадајућег земљишта, површине 6.988 м2, у вриједности
1.450.384 КМ,
пословног објекта и припадајућег земљишта у Источном Сарајеву
(вриједности
пословног објекта и земљишта нису утврђене
уговором),

Везано за наведене уговоре, Министарство је са истим правним лицима
закључило Уговор о преносу потраживања од 19.9.2006. године везан за
авансна средства, у износу од 5.957.200 КМ, те Уговор о преузимању дуга
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везан за задржаних 10% средстава по девет испостављених привремених
ситуација, у износу од 419.023 КМ.
Телеком Српске је Министарству испоставио четири фактуре у укупној
вриједности од 10.941.452 КМ (за пренос пословне зграде у Бања Луци, у
вриједности од 8.304.081 КМ; за припадајуће земљиште, у вриједности од
1.450.383 КМ; за пословни простор у Источном Сарајеву, у вриједности од
1.005.767 КМ и за припадајуће земљиште, у вриједности од 181.221 КМ).
Министарство није у својим пословним књигама евидентирало преузету
имовину и обавезе по наведеним уговорима и испостављеним фактурама
Телекома Српске, нити је евидентирало трансакције везане за пренос
потраживања и преузимања дуга (евиденције нису извршене нити код
Секретаријата Владе РС).
С обзиром да је преузети пословни објекат у Бања Луци у изградњи,
Министарство као инвеститор, није евидентирало ни привремене ситуације
испостављене након преузимања објекта, за наставак радова до
31.12.2006. године, у укупном износу од 7.336.095 КМ (10,11,12 и 13
привремена ситуација и рачун за материјал).
На основу проведенe независне конфирмације са Телекомом Српске,
обавезе према Телекому на дан 31.12.2006. године, по основу наведених
уговора и фактура, износе укупно 16.479.630 КМ. Министарство није у
својим књигама евидентирало те обавезе.
У складу са закљученим Уговором о преносу некретнина (закључен између
Министарства и ''Телекомуникација РС а. д. Бања Лука'', Стална средства
су потцијењена за преузету имовину по основу:
o неевидентиране вриједности земљишта у Бања Луци у износу од
1.450.383 КМ и Источном Сарајеву, у износу од 181.221 КМ;
o неевидентиране вриједности преузетог пословног објекта у Бања
Луци, у фактурисаном износу од 8.304.081 КМ;
o неевидентиране вриједности преузетог
Сарајеву, у износу од 1.005.767 КМ;

објекта

у

Источном

o неевидентираних привремених ситуација, које се односе на објекат
у Бања Луци, у износу од 7.336.099 КМ, а које су евидентиране у
Секретаријату Владе, у износу од 6.656.194 КМ,
o Стална средства су такође потцијењена и за 108.724 КМ због
неевидентираног возила набављеног у децембру 2006. године.
- Укупне обавезе Министарства су на дан 31.12.2006. године
потцијењене за укупно 16.479.630 КМ, проистекле из наведеног Уговора о
преносу некретнина, Уговора о преносу потраживања и Уговора о
преузимању дуга. По истом основу разграничене обавезе Министарства су
потцијењене за 622.589 КМ;
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- Финансијски извјештаји нису сачињени у складу са Међународним
рачуноводственим стандардима за јавни сектор и Међународним
стандардима финансијског извјештавања. Укупна билансна актива и
пасива је потцијењена за неевидентирану имовину и обавезе проистекле
из Уговора о преносу некретнина и неевидентиране набавке возила.
- Министарство саобраћаја и веза није уз забиљешке уз финансијске
извјештаје, у складу са МРС ЈС 14 - Догађаји након датума извјештавања,
објелоданило догађаје настале послије датума извјештавања, а који су
везани за Купопродајни уговор са приватним предузећем ''Интегра
инжињеринг'' д.о.о. Бања Лука о куповини стамбено пословног простора.
На основу одлуке Владе РС од 20.10.2006. године, Министарство
саобраћаја и веза је закључило Купопродајни уговор са приватним
предузећем ''Интегра инжењеринг'' д.о.о. Бања Лука од 25.10.2006.о
куповини стамбено пословног простора површине 30.074 м2, укупне
вриједности 50.316.759 КМ, као потпуно завршеног објекта, који ће се
предати у посјед купцу најкасније 12 мјесеци од потписивања уговора.
Министарство је 17.1.2007. године закључило Анекс 2 наведеног уговора,
којим су се уговорне стране споразумјеле о начину плаћања купљеног
стамбено-пословног објекта: готовински или на кредитној основи (иако је
одлуком Владе дефинисана кредитна основа). Рок за готовинско плаћање
(7 дана од ступања на снагу анекса) је истекао и купац је прихватио
плаћање на кредитној основи са роком од 12 година (144 рате у износу од
349.422 КМ, увећану за припадајућу камату чији је обрачун везан за
1мЕУРИБОР +1,8%), уз задржану опцију исплате уговорене цијене
одједном, чисто без камата и трошкова.
Дана 28.2.2007. године ''Интегра инжењеринг'' д.о.о Бањалука,
обавјештава Владу РС (Министарство саобраћаја и веза) о склопљеном
уговору о уступању потраживања умјесто испуњења обавеза предузећу
„Интеграл инжењеринг“ доо Лакташи, којим своја потраживања од Владе
РС за стамбено-пословни објекат, у износу 50.000.000 КМ, преноси на
„Интеграл инжењеринг“ доо Лакташи.
Предузеће „Интеграл инжењеринг“ доо Лакташи је 12.2.2007. године
закључило уговор о кредиту са НЛБ Развојном банком Бања Лука, на износ
од 50.000.000 КМ на период од 12 година. У члану 10. тог уговора је као
један од инструмената обезбјеђења кредита наведена и „забиљежба
првенственог реда за укњижбу заложног права на објекту који је предмет
кредитирања. Ријеч је о стамбено-пословном објекту у Бања Луци, Улица
Младена Стојановића, укупне бруто грађевинске површине 30.073,97 м2
(62,97% довршености у износу 32.572.636 КМ)“. Залогодавац (“Интеграл
инжењеринг“ доо Лакташи) се обавезао на укњижбу упис хипотеке првог
реда банци, на предметним некретнинама по извршеној легализацији у
јавним земљишно-књижним регистрима.
Дана 23.2.2007. године закључен је Уговор о уступању потраживања
''Интеграл инжињеринга'' (цедент) и НЛБ Развојне банке (цесионар) и
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Министарства саобраћаја и веза (цесус), у износу од 50.000.000 КМ по
условима из купопродајног уговора од 25.10.2006. године и члана 1. Анекса
2. тог уговора.
Чланом 6. истог уговора сагласно је прихваћена укњижба заложног права
на предметном објекту све до коначне отплате дуга.
2. Консолидовани извјештаји институција културе- Министарство
просвјете и културе – институције културе
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији, ревизија је
утврдила следеће:
- Због неадекватне комуникације, информисања и координације са
нивоа Министарства, те недефинисаног система интерних контрола на
нивоу Институција културе, по свим значајним питањима није осигурана
потпуна примјена Закона о буџетском систему, Закона о рачуноводству и
друге правне регулативе у току 2006. године. Неефикасност система
интерних контрола се огледала у: неусклађености пописа са правилником;
неусклађеност консолидованог финансијског извјештаја са МРС за јавни
сектор 6; подцијењеност и неадекватна документованост основних
средстава; неусаглашеност обавеза и потраживања; непрезизност и
несвеобухватност планирања; Ноте уз финансијске извјештаје нису
сачињене у складу са МРС за јавни сектор 1- Презентација финансијских
извјештаја.
- Министарство просвјете и културе, у чијој је надлежности планирање
буџета, није обезбиједило адекватну процедуру планирања буџета и
адекватне поступке контроле појединачних потреба и планова институција
културе; Планирање у Институцијама културе је непрецизно и
несвеобухватно.
- Нису исказана потраживања за дате авансе добављачима, а за исти
износ су прецијењене обавезе према добављачима (најмање 9.121 КМ)
код Народне универзитетске библиотеке РС, Матична библиотека
И.Сарајево;
- Министарство просвјете и културе није приликом израде
Консолидованог финансијског извјештаја биланса стања, извршило
корекције почетних стања сталних средстава, према препорукама
претходне ревизије.
- Исказана вриједност основних средстава није усклађена са фер
надокнадивом вриједношћу истих, а код неких Институција културе
исказана вриједност основних средстава је значајно подцијењена у односу
на тржишну вриједност (посебно изражено код: Дјечије позориште РС,
Музеј РС, Народна универзитетска библиотека РС;)
- Исказана вриједност сталних средстава је прецијењена за износ
266.390 КМ отуђених средстава (Народни музеј РС); за 46.405 КМ (због
дупле евиденције рачунарске опреме код Народне универзитетске
библиотеке Бања Лука и ГКТ); и за 116.974 КМ вриједности станова
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(библиотеке Бијељина
ванбилансно);

и

Добој,

што

је

требало

евидентирати

- За 642.272 КМ је подцијењена вриједност сталних средсатва
Министарства просвјете и културе по основу улагања у туђе објекте, а за
искњижену вриједност из евиденција Библиотеке Источно Сарајево (на
коју се улагања и не односе, али је искњижавање извршено једнострано,
без истовремених корекција књижења у Министарству);
- Извори сталних средстава нису усклађени су са садашњом
вриједношћу сталних средстава за најмање 261.593 КМ. Све
неусклађености везане за евидентирану вриједност сталних средстава
повлаче и корекције вриједности извора сталних средстава;
- Финансијски и обрачунски односи у Консолидованом билансу стања
нису усклађени са исказаним код појединачних институција (Музеј РС,
Народна библиотека Бања Лука, Музеј савремене умјетности, Народно
позориште РС, Библиотека Источно Сарајево). Неки трошкови се код
Институција културе дуплирају, што се дјелимично коригује кроз
финанијске обрачунске односе, који због тога не одражавају стварно стање
извршених трансакција;
- Институције културе не врше класификацију и евидентирање прихода у
складу са контним оквиром за кориснике прихода буџета Републике,
општина и градова, буџетских фондова и фондова, због чега није могуће
поуздано утврдити стварне износе прихода остварених из Буџета РС,
буџета општина, из донација и по основу реализованих властитих услуга.
3. Консолидовани извјештаји Министарства просвјете и културе Институција високог образовања
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији, ревизија је
утврдила следеће:
- Иако је Министарство просвјете и културе предузело низ активности у
циљу отклањања утврђених неправилности и неусклађености, већи број
датих препорука није проведен, или је проведен дјелимично;
- Постојећи систем интерних контрола није обезбиједио услове за
истинито и фер извјештавање једног броја институција високог
образовања, као ни консолидацију финансијских извјештаја Институција
високог образовања у складу са МРС за јавни сектор 6 – Консолидовање
финансијских извјештаја и рачуноводство улагања у повезане ентитете, а
тиме ни основу за рационално управљање јавним средствима.
Правилник о интерним контролним поступцима није досљедно проведен у
процесима планирања, извјештавања и управљања трошковима (плате и
накнаде, уговорене услуге и капитална улагања);
- Министарство просвјете и културе, у чијој је надлежности планирање
буџета, није обезбиједило адекватну процедуру планирања буџета и
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адекватне поступке контроле појединачних потреба и планова институција
високог образовања. Појединачни буџетски захтјеви институција високог
образовања (које смо ревидирали) нису сачињени нити су достављени
ректорату универзитета, нити је надлежни ректорат буџетске захтјеве
институција доставио Министарству просвјете и културе као надлежном
министарству, а што није у складу са чл. 18 Правилника о интерним
контролама и интерним контролним поступцима у Министарству просвјете
и културе Републике Српске. Нису планирани властити приходи, нити је
планирана намјена њиховог трошења. Након усвајања буџета Републике
Српске за 2006. годину, Министарство просвјете и културе није
обавијестило Институције о припадајућем годишњем износу расположивих
средстава у буџету РС;
- Институције високог образовања нису обезбиједиле јединствену и
досљедну примјену Општег и посебног колективног уговора при обрачуну
накнада и осталих личних примања, због тога што се обрачун врши на
бази мјесечно расположивих средстава, а не на основу прописаних права
по основу зарада.
Ревизијом је утврђено да су (код институција високог образовања које су
узете у узорак) у оквиру нето плата, евидентиране накнаде по основу
ангажовања за рад у стручним комисијама у износу најмање од 365.411 КМ
(Електротехнички факултет Бања Лука у износу 145.747 КМ;
Пољопривредни факултет у износу 40.064 КМ; Медицински факултет у
износу 173.997 КМ; Технолошки факултет у износу 5.603 КМ). Наведени
издаци по мишљењу ревизије имају карактер привремених и повремених
послова и требали су бити класификовани као накнаде за привремене и
повремене послове.
Неправилна класификација расхода је утврђена и у оквиру уговорених
услуга гдје су евидентирани и исказани расходи по основу исплаћених
разлика плата, пореза и доприноса у износу најмање од 672.943 КМ.
Такође је констатовано да је Медицински факултет укалкулисао и
исплатио разлику плата из 2006. године у износу од 80.054 КМ, у 2007.
години и евидентирао у оквиру нето плата за 2007. годину, што говори да
су трошкови плата за наведени износ неправилно алоцирани на период
којем припадају.
Институције високог образовања су на различите начине и у различитим
износима исплаћивале накнаде за регрес, превоз, зимницу, огрев и топли
оброк, зависно од расположивог износа властитих прихода. На овај начин
сви запослени у Институцијама високог образовања нису на једнак начун,
или уопште нису остварили права по основу накнада прописаних
колективним уговором.
У оквиру уговорених услуга књижени су и уговори за рад преко норме за
стално запослене најмање у износу од 96.825 КМ. Овакав начин
презентовања уговорених услуга није у складу са контним оквиром за
кориснике прихода буџета и захтјевима МРС за јавни сектор о истинитом и
фер извјештавању о намјенама трошења буџетских средстава.
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- У поступку ревизије утврдили смо да изради консолидованог биланса
стања није претходио поступак усклађивања почетних стања. Ревизијом
смо утврдили одступања почетних стања од стања исказаних на дан 31.12.
2005. године за сљедеће позиције: новчана средства (мање за 248.804
КМ); краткорочна потраживања и разграничења (мање за 397.635 КМ);
стална средства (набавна вриједност мања за 12.922.247 КМ); краткорочне
обавезе и разграничења (мање за 126.389 КМ); извори средстава (мањи за
8.862.594 КМ), што указује на непоузданост исказаних почетних позиција
биланса стања.
Такође нису приликом консолидације претходно извршена пребијања
међусобних обавеза и потраживања (Исказана потраживања код
Технолошког факултета од Пољопривредног факултета и Шумарског
факултета нису усаглашена са исказаним обавезама према Технолошком
факултету), што је за посљедицу имало прецијењене обавезе и
потраживања на консолидованом нивоу, и тиме су нетачно исказани
консолидовани извјештаји.
- Ревизијом је утврђена разлика новчаних средстава која чине
неисказана средства Економског факултета Пале у износу од 355.791 КМ и
неусаглашена књиговодствена стања Машинског факултета у Бања Луци у
износу од 18.231 КМ.
- Ревизијом сталних средстава у оквиру посматраног узорка код
институција високог образовања смо утврдили сљедеће неусклађености:
o

o

o

o

Нису у потпуности успостављене помоћне књиге сталних срестава
(Електротехнички факултет И.Сарајево; Машински факултет Бања
Лука, Природно-математички факултет Бања Лука, Ректорат Бања
Лука);
Исказана вриједност сталних средстава је прецјењена за износ
1.163.534 КМ (за неадекватно евидентиране ефекте процјене
пословног објекта и земљишта код Машинског факултета у износу
од 1.096.990 КМ, и за износ више исказаних инвестиција у току од
66.544 КМ код Медицинског факултета);
Универзитет Бања Лука, није евидентирао и исказао у
финансијском извјештају, додијељено земљиште и објекте за
потребе рада факултета по Одлуци Владе РС 021/1-020-575/04
(објекти бивше касарне Врбас) на којима су вршена инвестициона
улагања путем Министарства и Институција у периоду од 2004. до
2006. године, које су их требале користити, (што по најнижој цијени
најмање износи 4.929.930 КМ), што је констатовано по претходном
ревизорском извјештају;
Објекат Правног факултета на Палама, је активиран 1.1.2006.
године на основу техничког пријема у вриједности од 3.643.695 КМ.
Прије стављања у употребу нису извршена усаглашавања између
буџетског корисника и ГКТ те су по том основу и даље исказана
стања инвестиција у току у ГКТ у износу од 362.392 КМ;
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o

o

o

Књиговодствена вриједност објекта Ректората И. Сарајево,
исказана у ГКТ и Главној књизи Ректората се разликује за 98.640
КМ;
Медицински факултет Бања Лука, за исказану вриједност
земљишта (606.990 КМ) и грађевинског објекта (1.243.478 КМ) нема
власничку документацију. У току је тужба против Клиничког центра
Б. Лука, ради утврђивања права ваљаности Уговора о преносу, која
није окончана до краја ревизије;
Средства и извори средстава нису усклађени код Медицинског
факултета, за 115.330 КМ,

- Прије израде консолидованог биланса стања није претходило
елиминисање међусобних (интерних) обавеза и потраживања најмање у
износу од (170.262 КМ) између буџетских корисника у оквиру високог
образовања;
- Постоје неусклађене обавезе према извођачима радова (Тининвест
Градишка и Елитинвест Бања Лука) у износу, најмање од 315.314 КМ;
- Ноте уз финансијске извјештаје нису сачињене у складу са МРС за
јавни сектор 1- Презентација финансијских извјештаја, како за институције
појединачно, тако ни за консолидоване финансијске извјештаје.
4. Консолидовани извјештаји Министарства просвјете и културе
РС
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији, ревизија је
утврдила следеће:
Нису проведене препоруке Главног ревизора по претходним
ревизорским извјештајима. Непроведене препоруке су имале значајан
утицај на непоуздна, неусклађена и нефер исказана почетна стања
имовине и обавеза, што се директно одразило на истинитост и фер
презентацију финансијских извјештаја институција Основног и средњег
образовања у 2006. години.
Институције основног образовања нису провеле сљедеће препоруке:
o

План буџета за институције Основног образовања није донесен на
основу појединачног плана сваке Установе;

o

Класификација накнада за топли оброк и регрес није извршена у
складу са прописаном класификацијом рачуна у контном оквиру за
кориснике прихода буџета Републике Српске, општина, градова,
буџетских фондова и фондова;

o

Ангажовање извршилаца за обављање привремених и повремених
послова је у више случајава било дуже од 60 дана, што није у
складу са чланом 34.Закона о раду (већи број школа није било у
могућности да обезбиједе трајно ангажовање кадрова);
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o

Нису на јединствен начин и у складу са рачуноводственим
стандардима успостављене евиденције сталних средстава
(земљишта, грађевинских објеката и опреме), нису обезбијеђене
адекватне евиденције капиталних улагања (текуће и инвестициона
одржавања, као ни инвестиције у току), није вршено активирање
завршених објеката (са објеката у припреми на објекте у употреби)
и није извршено искњижавање откупљених станова из билансних
евиденција сталних средстава;

o

Није извршено усаглашавање обавеза према добављачима, тако
да су приликом пописа утврђене код већег броја школа разлике
између евидентираних и стварних обавеза према добављачима;

o

Нису донесени квартални финансијски планови, као основ за
коришћење властитих прихода, које одобрава Минстарство, у
складу са Упутством о коришћењу властитих прихода;

o

Планирање и праћење трошкова превоза ученика није адекватно
документовано;

o

Није извршено усаглашавање обавеза за гријање са
Министарством финансија и Топланом Бања Лука. Незатворени
аванси дати за ове намјене износе 582.498 КМ, иако школе имају
исказене обавезе за гријање у износу 322.879 КМ;

o

Нису проведене активности везане за имплементацију ''ЕМИС''
програма;

Ноте уз финансијске извјешатје нису сачињене у складу са МРС за
јавни сектор 1 – Презентација финансијских извјештаја (параграф
122-133).
Институције средњег образовања нису провеле сљедеће препоруке:

o

o

Нису извршене исправке грешака у састављању финансијских
извјештаја претходне године;

o

Није урађена методологија планирања с циљем свеобухватног и
детаљног планирања активности и потребних финансијских
средства,
те
усклађивања
са
потребама
извјештавања
(појединачно за сваку институцију и кумулативно);

o

Нису отклоњене неправилности које су се односиле на
евидентирање земљишта и грађевинских објеката и то: нису
успостављени и/или адекватно документовани власнички односи
(посједовни лист, ЗК извадак, грађевинска дозвола и/ или
употребна дозвола); није прописан начин располагање имовином
(земљиштем, грађевинским објектима и опремом) у случајевима
продаје, закупа или вршења услуга; за заједничка улагања буџета
РС и буџета општине нису сачињени уговори о заједничкој
имовини, нити су усаглашени удјели у имовину настали по основу
улагања ранијих година; нису исправљене грешке класификовања

Извјештај о активностима и пословању Главне службе за ревизију јавног сектора РС за
2006. годину

39

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
инвестиционих и текућих одржавања сталних средстава; у ГКТ нису
евидентирана капиталнa улагања из буџета РС у периоду прије
увођења трезорског пословања (2001. година) најмање у износу од
2.078.075 КМ; није извршено усклађивање за капитална улагања у
периоду од 1.1.2001. до 31.12.2004. године, у износу најмање за
677.748 КМ; код Пољопривредне школе Бања Лука нису отклоњене
неправилности везане за промет и евидентирање имовине; није
вршена процјена грађевинских објеката и усаглашавање
земљишта са процјеном у општинама.
o

Буџетски захтјев није сачињен у складу са чл. 18. и 20. Закона о
буџетском систему РС (буџет није планиран за сваку установу
средњег образовања посебно, нити је извршено планирање
свеобухватно и прецизно, нису планирани властити приходи, нити
намјене њиховог трошења);

o

Ноте уз финансијске извјештаје или нису никако сачињене, или су
урађене само да би се задовољила форма;

Попис као облик унутрашње контроле, а који истовремено
преставља и законску активност, није био свеобухватан и усклађен
са Правилником о роковима и начину усклађивања стварног и
књиговодственог стања.
- Непроведене препоруке Главног ревизора по претходним ревизорским
извјештајима су имале значајан утицај на непоуздна, неусклађена и нефер
исказана почетна стања имовине и обавеза, што се директно одразило на
истинитост и фер презентацију финансијских извјештаја институција
основног и средњег образовања у 2006. години.
o

- Систем интерне контроле како на нивоу Министарства, тако нити на
нивоу институција основног и средњег образовања није био у функцији
заштите имовине, економичног и рационалног трошења јавних средстава и
фер и истинитог извјештавња. Потврда томе су и сљедећи налази
ревизије:
o

Пољопривредна школа Бања Лука није евидентирала продају
земљишта (за изградњу стамбеног насеља Раковачке баре) у
вриједности од 425.684 КМ, као ни вриједност донираног земљишта
запосленим; Пољопривредна школа Бања Лука је закључила
Уговор о удруживању средстава ради изградње пословног објекта
са фирмом ''Агромеханика комерс'' Бања Лука, (првенствено право
кориштења грађевинског земљишта, површине од 9.000 м2). Према
чл. 3 Уговора, Пољопривредној школи припада противвриједност
земљишта у износу од 19,77 КМ по м2. ''Агромеханика комерц'' је
уплатила само 157.929 КМ. Разлика од 20.000 КМ није
документована. Пољопривредна школа је у 2005. години
закључила Купопродајни уговор са „Агромеханика комерц „ Бања
Лука, којим продаје и преноси у власништво купцу „Агромеханика
комерц“ Бања Лука, своје некретнине и то недовршени објекат
ПО+П+1,
изграђен
на
основу
одобрења
за
грађење
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Административне службе града Бања Лука, по уговореној продајној
цијени од 800.000 КМ, а при том је евидентирала смањење сталних
средстава само за 30.435 КМ (за књиговодствену вриједност
земљишта). Према прегледаним евиденцијама смо закључили да
Пољопривредна школа није у пословним књигама имала
евидентирану имовину, у складу са МРС за јавни сектор 16 –
Инвестициона имовина, као ни накнадне издатке, који су се
односили на ивестициону имовину.
o

На основу закљученог ''Уговора о трајној пословно техничкој
сарадњи ''број 01-vl-533/06 од 18.12.2006. године, између
Пољопривредне школе Бања Лука, Колеџ „Јањош“ Приједор и
Предузеће „Јањош“ Приједор, закључен је 20.12.2006. године
''Уговор о начину испуњења обавеза'' број 01-vl - 542/2006. У складу
са чланом 5. овог уговора извршена је уплата средстава у износу
300.141 КМ на рачун ПП“ Јањош“ д.о.о Приједор. Јањош“ д.о.о
Приједор је испоставио 18.12.2006. године Предрачун број 48/06
(према спецификацији радова из уговора) на износ од 476.500 КМ.
Уговорне стране су закључиле 29.12.2006. године ''Анекс уговора о
начину испуњења обавеза'' (број 01- vl- 595/06) којим је члан 5.
Уговора измијењен у смислу повећања вриједности авансне уплате
за 40.000 КМ. Ревизији је дато усмено образложење да у 2007.
години није било реализације наведених активности по
закљученим уговорима и наведеном Предрачуну.

o

О овој неправилности обавјештено је Републичко тужилаштво РС,
ресорни министар и министар финансија РС.

- Обрачун плата је вршен у складу са рјешењима о распреду запослених
на одговарајућа радна мјеста. Ревизијом је утврђено да су основни
коефицијенти, утврђени рјешењем, увећавани свим запосленим за 30% по
основу вршења најсложенијих послова, 20% по основу отежаних услова
рада те законски предвиђеног увећања од 0,5% за сваку годину радног
стажа. Накнаде за превоз су исплаћене свим запосленим без обзира да ли
су трошкови превоза стварно настали или нису, чиме су лична примања
запослених увећана супротно одредбама Општег и Посебног колективног
уговора.
- Планирање буџета за институције Министарства просвјете и културе
није извршено у складу са Законом о буџетском систему (чл. 15., чл. 18.,
чл. 19., чл. 20. и 21 Закона). Информисање институција у оквиру
Министарства о одобреном буџету, није вршено у складу са чланом 21.
Закона о буџетском ситему,
- Основна средства Министарства су исказана у већем износу за
191.102 КМ, због неискњижене вриједности откупљеног стана;
Такође, Министарство није приликом израде финансијског извјештаја
Биланса стања, извршило искњижавање (са рачуна средстава у употреби
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и евидентирало као стална средства ван употребе) износ од 36.417 КМ по
Одлуци о отпису и расходовању средстава, а коју је донио Министар, по
усвојеном Извјештају о извршеном попису за 2006. годину;
Министарство није за накнадна улагања у износу од 27.350 КМ (санација
објекта у ул. Видовданска – чиме је увећана вриједност и продужен вијек
трајања некретнине), увећало књиговодствену вриједност објекта што није
у складу са МРС за јавни сектор -17 Некретнине, постројења и опрема;
За 642.272 КМ је подцијењена вриједност сталних средстава
Министарства просвјете и културе по основу улагања у туђе објекте
(општина Источно Сарајево) а које није евидентирано у пословним
књигама.
Нису проведене корекције вриједности сталних средстава за извршене
отписе, расходовања и средства стављена ван употребе
5. Пореска управа РС
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији, ревизија је
утврдила следеће:
- Према запажањима ревизора, контролно окружење, односно амбијент,
који је претпоставка успјешног функционисања система интерних
контрола, није на задовољавајућем нивоу. Персоналне промјене у
највишем руководству (како са аспекта одлазећих, тако и са аспекта
долазећих руководилаца), које су извршене у 2006.години, по природи
ствари, представљају разлог да систем интерних контрола буде изложен
значајном ризику. Директан одраз, у овом смислу, уочен је, примјера ради,
на процесу планирања, јер за 2006.г, није, у складу са одредбама члана
131 истог правилника, усвојен годишњи програм рада.
- На основу података из двије главне књиге, сачињавају се два посебна
финансијска извјештаја, док се на нивоу Пореске управе РС, као носиоца
пословања – ентитета у смислу МРС-ЈС 1 - Презентација финансијских
извјештаја – не сачињава јединствен финансијски извјештај.
- Евиденције о пореским обвезницима су у Пореској управи
успостављене као ванкњиговодствена евиденција, која садржи податке о
обавезама за јавне приходе и извршеним уплатама пореских обвезника. У
току ревизије је утврђено да постоје одступања од податка о
репрограмираним потраживањима од пореских обвезника.
Поред доспјелих потраживања по репрограмима који су склопљени до
31.12.2005. г. а који су били на снази и током 2006.г, у износу од
419.488.428 КМ, у току те године, склапани су нови споразуми о
репрограмима, од којих је, према извјештајима Пореске управе РС, до
31.12.2006.г. доспјело потраживања у износу од 13.301.281 КМ, а укупно у
2006.г, по репрограмима је наплаћено 27.808.524 КМ, тако да ова доспјела
потраживања, на дан 31.12.2006. г. износе 404.981.185 КМ, што за
84.406.477 КМ одступа од износа од 320.574.708 КМ, колико је пријављено
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Министарству финансија и објелодањено у консолидованом извјештају
Министарства финансија, на дан 31.12.2006.године.
Износ доспјелих потраживања по склопљеним споразумима о репрограму
од 320.574.708 КМ, и подаци о текућим потраживањима у износу од
724.629.461 КМ и потраживањима по споразумима склопљеним по члану
74 Закона о Пореској управи у износу од 13.738.522 КМ чини укупан износ
доспјелих потраживања од пореских обвезника, на дан 31.12.2006. г. од
1.058.942.691 КМ, колико је према извјештају Пореске управе РС,
пријављено Министарству финансија, као потраживање на дан
31.12.2006.год.
Према подацима из извјештаја Пореске управе РС, у вези са укупним
потраживањима по репрограмима (доспјелим и недоспјелим), на дан
31.12.2006.г, добијеним аутоматским путем, оперише се са два податка:
510.052.373 КМ и 475.698.106 КМ, док је износ потраживања по интерним
евиденцијма подручних центара 363.723.759 КМ. С обзиром на велика
одступања, за прецизнији извјештај, према образложењу ревидираног
ентитета, било би потребно провести комплексан поступак усаглашавања
података са подручним центрима.
Из наведеног слиједи да постоји резерва у вези са подацима из извјештаја
који се добијају аутоматски и из помоћних евиденција о пореским
обвезницима.
У току ревизије је утврђено да за адекватан и успјешан пренос евиденције
о пореским обвезницима из ванкњиговодствене у књиговодствену
евиденцију нису обезбјеђене ни остале претпоставке, као што су, примјера
ради:
o

Није окончана активност (за све пореске обвезнике) усаглашавања
података о стањима потраживања од пореских обвезника и
усклађивања тих стања исказаних на пореским картицама, са
стварним стањима, јер је у току ревизије утврђено да још увијек
постоје одступања у значајним износима.

o

Није извршена процјена надокандивости потраживања од пореских
обвезника (како репрограмираних, тако и текућих);

o

Није, у евиденцији, обезбјеђена класификацији потраживања од
пореских обвезника по рочности, односно раздвајање краткорочних
од дугорочних и доспјелих од недоспјелих потраживања, као и
пренос у моменту доспијећа;

o

Није обезбјеђено аутоматско праћење извршавања обавеза:
посебно за текуће а посебно за репрограмиране, у циљу стављања
ван снаге споразума о репрограмима склопљеним са пореским
обвезницима који нередовно извршавају текуће обавезе;

o

Није обезбјеђено усклађивање рокова за предају коначних
пореских пријава и вршење коначних уплата обавеза за јавне
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приходе за један обрачунски период – годину, са роком за израду
финансијског извјештаја ентитета у оквиру чије главне књиге ће се
водити пореско књиговодство – како би се осигурало, да у моменту
израде тог финансијског извјештаја, већ буду евидентирана сва
коначна задужења и све уплате за ту годину, у циљу извођења
завршних салда;
- Током ревизије пописа извршеног на дан 31.12.2006. г, уочени су
недостаци и одступања од правила дефинисаних Правилником о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем.
o Попис сталних средстава није обухватио: имовину у вриједности од
472.119 КМ (средства у припреми у износу од 103.955 КМ,
земљиште у вриједности од 35.744 КМ, дугорочне пласмане у
износу од 314.420 КМ, грађевински пројекат у вриједности од
18.000 КМ) и финансијске и обрачунске односе са другим
повезаним јединицама - потраживање по коначном обрачуну у
износу од 2.025.025 КМ;
o У извјештају о попису, централна пописна комисија није обухватила
податке о стању: новчаних средстава из благајни подручних
центара у збирном износу од 3.853 КМ и обавеза које се воде у
главној књизи рачуна принудне наплате у износу од 1.308.704 КМ,
иако су пописне комисије извршиле попис тих ставки;
o Нису пописана краткорочна разграничења: наплаћене камате
будућег периода у износу од 33.517 КМ и остала краткорочна
разграничења у износу од 667.814 КМ;
o Извјештај о извршеном попису не садржи све потребне елементе,
из разлога што није састављен у складу са одредбама чл. 13. истог
Правилника - јер не садржи све податке о књиговодственом стању,
тако да не омогућава за све позиције поређење стварног стања, са
стањем у рачуноводственој евиденцији;
o није вршена процјена вриједности имовине, те се изражава
резерва на исказане вриједности пописане имовине, а посебно
грађевинских објеката, гдје стварна вриједност, по правилу, у
значајној мјери одступа од исказане рачуноводствене вриједности.
- Процедуре набавки нису у свему проведене у складу са Законом о
јавним набавкама.
- С обзиром на то, да je крајем 2006. године извршено пресељење
Сједишта Пореске управе РС у нове просторије и да је за њене потребе
било неопходно извршити одређене адаптације, то је извршено
резервисање за капиталне расходе. Међутим, у складу са Инструкцијом
Министарства финансија, (којом је регулисано резервисање средстава за
овакве сврхе) – да би се уопште могло извршити резервисање, било је
неопходно, између осталог, да буде испуњени услов да је покренут или
окончан поступак набавке, који у овом случају није био испуњен, јер
никаква набавка, у вези са реконструкцијом и инвестиционим одржавањем
зграде, од стране Пореске управе, није била ни покренута, ни окончана до
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краја 2006.г., па се сматра да је погрешно евидентирано резервисање у
износу од 390.000 КМ.
Ревизијом је утврђено да стална средства не приказују у потпуности
фер и објективно имовинско стање Пореске управе РС на дан 31.12.2006.г,
из сљедећих разлога:
o није идентификована, пописана и евидентирана инвестиција у току
на изградњи анекса пословне зграде, дате на коришћење ПЦ
Бијељина;
o није вршен обрачун амортизације за нематеријално улагање –
софтвер за административни протокол у Сједишту Пореске управе;
o књиговодствена евиденција сталних средстава није усаглашена са
евиденцијом из помоћне књиге капиталне имовине за износ од
139.700 КМ, јер се у помоћној евиденцији не воде: земљиште у
вриједности од 35 744 КМ и средства у припреми од 103.955 КМ;
o није вршена процјена вриједности имовине, те се изражава
резерва на исказане вриједности евидентиране имовине, а посебно
грађевинских објеката и земљишта, гдје стварна вриједност, по
правилу, у значајној мјери одступа од рачуноводствене вриједности
(примјера ради за земљиште у Бања Луци);
o Пореска управа, у циљу свођења на фер вриједност, у 2006.г, није
вршила процјену надокнадивости дугрочних потраживања по датим
кредитима, уз примјену прописане класификације у категорије
(А,Б,Ц,Д и Е) и примјену начела ниже вриједности, јер с обзиром на
догађаје из претходног периода и чињеницу да, осим
административне забране на дио плате примаоца кредита (од којих
неки више нису запослену и Пореској управи, а поједини више не
живе у Републици Српској), не постоји никакво друго обезбјеђење
за ове кредите – постоји основана претпоставка о губитку дијела
ових потраживања, због ненаплативости. Такође, није обезбјеђена
рачуноводствена евиденција о дијелу ових потраживања која
доспијевају у текућем обрачунском периоду, ради искњижавања и
преноса на краткорочна потраживања.
- Ревизијом је утврђено да на изворима средстава, због погрешне
класификације, код евидентирања прибављања сталних средстава, нису
евидентирани и исказани извори сталних средстава најмање у износу од
26.464 КМ КМ.
- Уз финансијске извјештаје су сачињене напомене, али је уочено да
исте не садрже довољно информација у вези са позицијама биланса, јер,
осим износа исказаних стања на појединим позицијама, не дају довољна
образложења .
- У ванбилансу Пореске управе РС, на дан 31.12.2006. године, на
позицији условних потраживања, исказан је салдо у износу од 4.644.391
КМ, који се, према информацији из Пореске управе РС, односи на станове,
који су у складу са важећим прописима још увијек потенцијално предмет
приватизације и који само условно представља имовину Пореске управе
РС. У току ревизије је утврђено да се ти станови не пописују и не води се
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аналитичка евиденција из које би било видљиво о којим становима (у
смислу: локације, квадратуре, корисника стана, носиоца станарског права
и сл.) се ради.
- У току ревизије је утврђено да се подаци о судским споровима
ажурирају и прате. Према подацима о судским споровима, на дан
31.12.2006. г, против Пореске управе РС је вођено четрдесет спорова, чији
предмет су права из радног односа и који према процјени Пореске управе
РС имају тужене износе, у укупној вриједности од 1.128.743 КМ. С обзиром
на то, да су у овим износима обухваћени само износи основног дуга, то
значи да стварни износи обавеза по судским пресудама, које потенцијално
могу оптеретити буџет, износе много више, јер садрже још судске
трошкове и затезне камате, које, због дужине периода за који се
обрачунавају, могу достићи значајне износе.
6. Фонд за развој и запошљавање
Као што је наведено у извјештају о проведеној ревизији, ревизија је
утврдила следеће:
- Фонд нема Правилник о интерним контролама којим би требали бити
дефинисани
контролни поступци и процедуре у управљању и
располагању средствима.
- Ревизијом је утврђено да попис није обављен у складу с –Правилником
о начину вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем. Утврђени су сљедећи недостаци:
o
o
o

o

Комисија није сачинила план рада,
Пописне листе садрже књиговодствено стање које се током
пописа усклађује са стварним, а не обрнуто,
Прије пописа нису извршена усаглашавања потраживања и
обавеза, јер рачуноводствени програм не омогућава креирање
извода отворених ставки, те Фонд користи могућност потврде
исказаних стања обавеза и потраживања од повјериоца, односно
дужника,
Одлука надлежног органа о усвајању пописа није књижена са
стањем 31.12.2006. године.

- Софтвер у вриједности 18.500 КМ није књижен у пословним књигама
Фонда, а плаћање је извршено средствима револвинг фонда.
- Земљиште које припада етажном дијелу објекта које користи Фонд није
исказано у Билансу стања.
Фонд користи пословни простор у улици Владике Платона бр.3 у Бања
Луци површине 316,45 м2. На основу одлуке Владе Републике Српске,
Фонд је извршио плаћање из сопствених средстава. Објекат се не води у
пословним књигама Фонда и не обрачунава се амортизација. Процијењена
садашња вриједност пословног простора, према процјени Овлаштеног
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процјењивача,
евидентирани.

износи

431.480

КМ,

а

резултати

процјене

нису

- До завршетка ревизије Фонд је вршио новчана улагања у објекат
Инвестиционо развојне банке, у износу 541.875 КМ, која нису
евидентирана као улагања у туђе објекте, већ дио на објекте у припреми
(250.000 КМ), а остатак (291.875 КМ) још увијек није књижен, што је
супротно захтјевима МРС 16- Некретнине, постројења и опрема.
- На рачунима код банака воде се значајна средства која нису
евидентирана у билансу стања. То су средства која формирају револвинг
фонд за кредитирање приватног сектора у износу од 4.022.068 КМ.
- Фонд не води у билансима значајан пласман из кредитних линија које
формирају и револвинг фонд за кредитирање приватног сектора. To су
пројекти: Хитни пројекат пилот кредитирања (IDA 3070 EPCP) и Пројекат
кредитирања приватног сектора (IDA 3608 PSCP ), у укупном износу од
34.921.419 КМ, по којима обавезу враћања има Влада Републике Српске.
- Како су средства LIP I дата Фонду као грант на неповратној основи,
то би за преостали износ од 1.788.515 КМ требало умањити стање обавеза
и исти износ књижити у корист капитала Фонда (приједлог овлаштеног
Процјењивача).
- Кумулиране негативне курсне разлике, у износу од 104.736 КМ нису
књижене на терет расхода.
- Фонд који је, према већ наведеним Одлукама Владе Републике Српске,
непрофитна организација, требао би остварену добит пренијети у Буџет
Републике Српске. Капитализација добити у наведеном износу је
извршена без одлука Владе Републике Српске и на њу није плаћен порез
на добит.
- Фонд није, у складу са МРС 1- Представљање, презентација
финансијских извјештаја, сачинио Извјештај о промјенама на капиталу и
Ноте уз финансијске извјештаје. Извјештај о новчаним токовима не
одражава стварне токове готовине током године, нити крајње стање
новчаних средстава на дан 31.12.2006. године.
- Фонд не примјењује МРС у припреми, презентацији и објелодањивању
финансијских извјештаја. Због неадекватних контролних поступака у
Фонду уочене су сљедеће неправилности:
o непоштовање основних рачуноводствених начела (настанак
пословног
догађаја,
значајност,
поузданост,
узрочност,
свеобухватност) што за посљедицу има непотпуно евидентирана
новчана средства, основна средства, пласмане и изворе
средстава,
o примјена неодговарајућег контног оквира,
o непостојање аналитичких евиденција,
o неусаглашеност главне књиге и финансијског извјештаја,
o неажурност евиденција готовине у благајнама
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3.2

Извршене ревизије финансијских извјештаја и извршења
буџета општина РС

Ревизију финансијских извјештаја и извршења буџета у јединицима
локалне управе (општина) Републике Српске, за 2005 и 2006 годину, до 31
августа 2007. године Главна служба је извршила је код следећих општина:
ОПШТИНЕ од 01.01.2007. до 31.8.2007. године
Финансијски извјештаји за 2006 годину
Ред.
бр.

НАЗИВ ОПШТИНЕ

Мишљење главног ревизора
са
позинегауздррезертивно тивно
жано
вом

Обавјетено
Тужилаштво

1 ПРЊАВОР ФИ 2005

0

1

0

0

1

2 ВИШЕГРАД ФИ 2005

0

1

0

0

1

3 МРКОЊИЋ ГРАД ФИ 2005

0

0

1

0

0

4 СРЕБРЕНИЦА ФИ 2005

0

1

0

0

1

5 ИСТОЧНИ МОСТАР ФИ 2006

0

0

1

0

0

6 ИСТОЧНИ ДРВАР ФИ 2006

0

1

0

0

0

7 НЕВЕСИЊЕ ФИ 2006

0

1

0

0

0

8 ПЕТРОВАЦ ФИ 2006

0

0

1

0

0

9 РИБНИК ФИ 2006

0

1

0

0

0

10 КНЕЖЕВО ФИ 2005

0

1

0

0

1

11 УГЉЕВИК ФИ 2005

0

1

0

0

0

12 ШЕКОВИЋИ ФИ 2006

0

1

0

0

0

13 ВЛАСЕНИЦА ФИ 2005

0

1

0

0

0

14 ПАЛЕ ФИ 2005

0

1

0

0

0

15 РУДО ФИ 2006 н

0

1

0

0

0

16 ШАМАЦ ФИ 2006

0

0

1

0

0

17 РОГАТИЦА ФИ 2006

0

0

1

0

0

17 УКУПНО ОПШТИНЕ

0

12

5

0

4

Из горе наведеног прегледа, види се, да је Главна служба код 12 опшина
изразила негативно мишљење, док је код 5 општина изражено мишљење
са резервом. Сви коначни извјештаји су објављени на Web страници
Главне службе и доступни су цјелокупној јавности. Иако су извјештаји
објављени преко Интернета, Главни ревизор је у четири случаја доставио
Извјештаје Републичком тужилаштву .
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Изражене резерве (напомене) или негативно мишљење од стране Главне
службе најчешће се односи на одступања и утврђене неправилности
исказене у финансијским извјештајима који се састоје од:
- Једна од најчешћих констатација
у готово у свим ревизорским
извјештајима је, да интерне контроле и контролне поступке не
финкционишу или недовољно функционишу, у циљу смањења ризика од
настанка материјално значајне грешке, која може имати битан утицај на
тачност исказаних података у финансијском извјештају.
- У извјештајима од стране Главне службе, наведено је, да код већине
општина не постоје интерни акти по којим се одређени трошкови стављају
под контролу и ограничења. Поједине Општине нису донијеле Правилнике
о рачуноводству и рачуноводственим политикама, Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, Правилник о
расподјели новчаних средстава, Правилник о ограничавању одређених
трошкова (горива, репрезентације, мобилних телефона, критерији и услови
за додијелу једнократне новчане помоћи појединцима итд), Правилник о
награђивању, Правилник о јавним набавкама, итд.
- Попис имовине није свеобухватан. Пописом није обухваћен дио
имовине (земљиште, градске улицe, паргинзи, водоводи и комунална
инфраструктура, станови и друго). Исти се не спроводи у складу са
Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем.
- Главна служба у ревизорским извјештајима наводи да су чести
случајеви непоштовања одредби и процедура из Закона о набавкама у
опшинским административним службама. Најчешће утврђени недостаци
су: процедуре избора најповољнијег извођача нису испоштоване
у
појединим општинама, не евидентира се датум и вријеме пријема понуда,
записници о отварању понуда и прихватању понуда сачињени су кроз
јединствени документ, комисије које су именоване за отварање и
прихватање понуда о појединим случајевима иста није била у пуном
саставу, недовољно приспјеле понуде (двије) а ипак се изврши избор
најповољније понуде умјесто да се поништи тендер и распише нови,
склапани су уговори са извођачима без заштитних клаузула које би
штитиле инвеститора да ће радови бити квалитетни и на вријеме
извршени, непоштују се рокови завршетка радова по склопљеним
уговорима, потписани уговори одступају од достављених и прихваћених
понуда понуђача, итд.).
- Ревизијом је утврђено да код појединих органа локалне управе нису на
прописани начин успостављене рачуноводствене књиге, не поштују се
рачуноводствене политике за буџет и за општинску административну
службу. Примјери показују да поједине општине, имају више главних
књига. Често се погрешно схвата улога Главна књиге буџета општине и
главне књиге општинске административне службе, што су показали налази
ревизије. Ово се не односи на општине које су организовале своје
пословање преко трезора.
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Ревизија је утврдила да се у неким општинама евидентирају документи у
књиговодству (рачуни и ситуације) којима недостају битни елементи као
што су датум фактурисања, датум овјере од стране надзорног органа,
датум протокола и друго, што потврђује недовољно организоване интерне
контроле и прописане интерне контролне поступке у општинској
административној служби. Често су књиговодствене евиденције засноване
на недовољно прецизним и непотпуним исправама. (нпр. одређени
уговори о асигнацији не садрже датум, на налогу за плаћање није
наведена основа плаћања, не проводе се трансакције преко институције
овлаштене за платни промет, евидентирање се врши без одговарајуће
књиговодствене исправе и уз уопштене описе евидентираних пословних
промјена,).
- Поједине општине су давале позајмице предузећима, без конкурса и
утврђене гаранције да ће дата позајмица бити враћена, тако да су рокови
поврата истекли а позајмице нису враћене, а поставља се питање да ли
општине могу давати финансијске позајмице и кредите (то раде банкарске
и финансијске организације), поготово ако се има на уму да општине у
буџету нису предвидјела средства за краткорочне позајмице.
- Констатовали смо да у појединим општинама постоји сукоб интереса,
на што су општине код којих смо то навели, у својим програмима истакли
да прихватају налаз ревизије и да предизимају радње за отклањању
наведене неправилности.
Општинске административне службе не усаглашавају или непотпуно
усаглашавају потраживања и обавезе са дужницима и повјериоцима.
Евиденције које општинска административна служба води на рачунарима,
не обезбјеђују заштитне копије за све базе података, тако да се могу
уносити подаци у главне кљиге из ранијег периода. Има случајеве да се
главне књиге не закључују и не потпишу од стране одговорног лица начелника општине. Један од честих налаза ревизије, да приликом
књижења трансакција се врши неправилна класификација истих
(дугорочне обавезе се класификују као краткорочне, неправилно се
класификују поједини трошкови, као што су трошкови текућег одржавања,
капитална улагања, инвестициона улагања, уговорене услугe и друго).
- Ревизија је утврдила да није поштован принцип обрачунске основе
расхода, нарочито евидентирање трошкова са одложеним роком плаћања
на дужи период од годину дана – дугорочни расходи. Нетачно се исказују
расходи и приходи.
Активности општинске административне службе на припреми и доношењу
буџета не воде се у складу са роковима прописаним буџетским календаром.

- Примјера ради планирају се средства за јавне манифестације у оквиру
дознака јавним предузећима, средства нису дозначена јавном предузећу,
установи или другом регистрованом субјекту, него Општина преко свог
одбора, директно проводи активности, односно уговара послове, што
отежава праћење трошења буџетслих средстава. Поједине врсте расхода
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планирају се (а касније и извршавају) директно са буџета општине, а не у
оквиру позиција дознаке нижим потрошачким јединицама, како би било
извршаване (путем административне службе општине) у оквиру редовних
активности (по унапријед планираним програмима рада). Примјетно је, да
поједине општине нису донијеле процедуре са јасним критеријима за
расподјелу средстава буџетске резерве и начин кориштења дозначених
средстава, не подносе се извјештаји Скупштини општине о кориштењу
буџетске резерве, нити то објављују у својим службеним гласилима.
- Ревизија наводи да се обрачун и исплата плата радницима и
функционерима у појединим општинама врши на основу Одлуке коју је
донио начелник општине. Раздвајање дужности, није адекватно у дијелу
регулисања плата функционера, јер овлашћење за доношење Одлуке о
висини коефицијената, стмулацији, додацима по основу положаја и
постављења запослених у општинској управи није у складу са чланом 39.
Закона о лакалној самоуправи и члану 17. сав 4. Закона о статусу
функционера јединица локалне самоуправе, из разлога што се плате и
друга права општинским функционерима утврђују одлуком Скупштине
општине.
- Контрола
намјенског
трошења
буџетских
средстава
нижих
потрошачких јединица, јавних предузећа, установа и организација није у
потпуности успостављена од стране општинске административне службе,
те је у том смјеру и дата препорука од стране ревизора.
- У рачуноводственим евиденцијама општинске административне
службе (неких општина), не књиже а тиме и у финансијским извјештајима
не приказују улагања у стална средства Општине прибављена кроз
суфинансирање са донаторима, у дијелу који представља донацију, нити
јавности и Министарству за економске односе и координацију РС,
презентују потребне податке о освареним донацијама како то прописује
Закон о донацијама.
- Нису обезбијеђене адекватне основе за убирање локалних прихода по
основу кориштења природних ресурса, те установљене процедуре и мјере
за наплату дијела изворних прихода Општине.
- Постоје неажурне и непоуздане евиденције у општинској
административној служби (накнаде од електропривреде, накнаде за шуме,
концесионе накнаде и др.). Накнаде се не воде на посебном рачуну, нити
постоји донесени Програми намјенског трошења наведених средстава.
- Ноте и забиљешке уз финансијске извјештаје се састављају, али исте
не садрже све прописане елементе. У нотама уз финансијске извјештаје не
објављују се потенцијалне обавезе по основу судских спорова и не врши
се процјена извјесности тих спорова, не објављују се кредитна задужења и
друге напомене које су значајне за кориснике финансијских извјештаја.
Већина општина није донијела Одлуку о дугорочној стратегији и развоју
општина, али на основу препоука ревизије поједине општине су предузеле
мјере на изради стратегије.
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Главни ревизор заједно са својим сарадницима је, на позив Пресједника
удружења општина и градова Републике Српске, присуствовао састанку на
којем су били присутни Начелници општина и Градоначелници, те
Наченици одјелења за финансије општина у циљу указивања на пропусте
по ревизорским извјештајима и провођењу препорука датих од стране
Главне службе за ревизију.

3.3

Налази по извјештају о ревизији учинка

Главна служба за ревизију провела је прву ревизију учинка у Републици
Српској и Босни и Херцеговини под називом „Ефикасност органа локалне
управе у процесу регистрације радњи занатско предузетничке
дјелатности“. Ријеч је о новој врсти ревизије у јавном сектору и намјера
нам је да на овим просторима Главна служба за ревизију буде
препознатљива по ревизијама из ревизије учинка.
Главна служба за ревизију је овај друштвени проблем препознала као
ревизијски проблем односно као тему за ревизију.Опредјељење да се
ревидира управо овај друштвени проблем, потиче имајући у виду значај
занатско предузетничке дјелатности односно предузетништва за
друштвени, економски и привредни развој РС и значај локалне управе за
функционисање јавног сектора у цјелини јер локална управа је
најистуренији дио јавног сектора на који су непосредно упућени грађани и
на основу квалитета рада и квалитета услуга које грађанима пружају
органи локалне управе доноси се суд о укупном јавном сектору.
Влада РС и јединице локалне управе формално правно су опредјељене да
рад органа локалне управе учине економичним, ефикасним, ефективним и
квалитеним на задовољство корисника услуга и да на тај начин стварају
услове за привлачан пословни амбијента за предузетништво и
привређивање. Ова опредјељења Владе РС и јединица локалне управе
представљају полазну основу ове ревизије.
Ова ревизија планирана је и организована кроз рад ревизорског тима у
оквиру предстудије и у оквиру главне студије. Ово није ревизија ни једне
локалне управе појединачно, ово је ревизија локалне управе РС на узорку
од 20 јединица локалне управе у предстудији и 6 јединица локалне управе
у главној студији. У оквиру предстудије ревизорски тим извршио је
прелиминарна испитивања у 19 општима РС и Граду Бања Луци и на тај
начин испитивањем је обухваћено око 30% јединица локалне управе у
којима се региструје преко 70% радњи. Прелиминарно испитивање
проведено је ради потпуног разумјевања процеса регистрације радњи,
улоге органа локалне управе у том процесу и прикупљања података и
информација битних за планирање и провођење главне студије.
Поред тога што је испитивањем обухваћено 20 јединица локалне управе,
испитивањем је обухваћена 2005. и 2006. година што је и једна од
карактеристика ревизије учинка да је по правилу ревизијом обухваћено
више институција јавног сектора и у периоду који је дужи од годину дана.
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Прелиминарна испитивања су показала да постоји ревизијски проблем
неефикасности органа локалне управе у процесу регистрације радњи
изражен кроз вријеме трајања поступка и број рјешених предмета по
једном извршиоцу на годишњем нивоу. Подаци из прелиминарног
испитивања показују да је најчешће врјеме трајања поступка 8 дана и да
се оно креће од 2 до 17 дана и да један извршилац просјечно годишње
рјешава 484 предмета а да је број ријешених предмета по једном
извршиоцу од 98 до 1.012 предмета.
Комбиновањем времена трајања поступка и ријешених предмета по једном
извршиоцу утврђене су сљедеће ситуације:
-

општине које рјешавају мање предмета од просјека и у краћем времену
од просјечног;
општине које рјешавају мање предмета од просјека и у дужем времену
од просјечног;
општине које рјешавају више предмета од просјека и у дужем времену
од просјечног;
општине које рјешавају више предмета од просјека и у краћем времену
од просјечног и
општине које рјешавају мање или више предмета од просјека у оквиру
просјечног времена

На основу комбинације времена трајања поступка и рјешених предмета по
једном извршиоцу јединице локалне управе условно можемо груписати у
три групе:
-

јединице локалне управе са добром праксом;
јединице локалне управе са лошом праксом и
јединице локалне управе са мање добром или мање лошом праксом.

Ови подаци и информације показују иако је јединствена правна регулатива
у РС да постоје изражене разлике међу јединицама локалне управе које су
посљедица различитих пракси и приступа регистрацији радњи. Ови подаци
и информације указују на потребу да се проведу детаљана испитивања и
идентификују фактори који утичу на ефикасност органа локалне управе.
Главна студија односно детаљно испитивање је на основу одлуке Главног
ревизора проведено у 6 јединица локалне управе.
Након проведеног детаљног испитивања у 6 јединица локалне управе
потврђено је постојање проблема у поступку регистрације и потврђени су
резултати из прелиминарног испитивања како у погледу времена трајања
поступка тако и у погледу оптерећења непосредних извршилаца.

Резултати испитивања у главној студији показују да је најчешће вријеме
трајања поступка 8 дана и да се оно креће од 2 до 14 дана али да има и
појединачних случајева да се предмети рјешавају по неколико мјесеци.
Карактеристично је да се само 14% предмета рјешава у року до 3 дана и
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да се 46% предмета рјешава у року од 10 и више дана. Кад је у питању
оптерећење непосредних извршилаца она се креће од 128 до 945
предмета. Интересантни су показатељи који произилазе као однос броја
ријешених предмета и броја радних дана, идентификовали смо појаву да
има општина у којима један извршилац за два дана ријешава један
предмет до појаве да се у току једног дана рјешавају до 4 предмета то је
однос 8:1.
У току ревизије идентификовани су бројни и разноврсни фактори који
опредјељују ефикасност органа локалне управе у овом и другим
процесима:
-

информисаност потенцијалних предузетника;
организација локалне управе;
организација поступка унутар локалне управе;
број, врста и начин прибављања документа – доказа;
расположиви ресурси и начин управљања ресурсима и
контрола и мониторинг над активностима орагана локалне управе

У току ревизије утврдили смо да постоје разноврсни видови комуникација
између органа локалне управе и потенцијалних предузетника, међутим
постојећи потенцијали за информисање нису на најбољи начин
искориштени и није успостављаена одговарајућа координација између
потенцијала информисања што за посљедицу има неадекватно
информисаног предузетника. Разлике између јединица локалне управе су
у постојању инфо материјала, у њиховој употребљивости и
прилагођености потребама корисника, не/постијању web странице итд. Као
посљедица неадекватне информисаности потенцијалних предузетника
појављује се некомплетност и неисправност предмета која се креће од
20% до 70% и у директној пропорцији је са временом трајања поступка.
Организација органа локалне управе опредјељује ефикасност у овом
поступку на начи колико организационих јединица( одјељења или одсјека)
је укључено у овај процес и то је 3 – 4 организационе јединице. У уској
вези са организацијом органа локалне управе је и организација поступка у
оквиру органа локалне управе. Организација поступка подразумјева број
мјеста на којима се процесуира предмет, број лица укључених у процес и
број корака у процесу. Проведена ревизија показује да јединице локалне
управе немају усвојена и формализована правила, поступке и процедуре
рада органа локалне управе изузетак су јединице локалне управе које су
усвојиле и имплементирале управљање квалитетом у складу са ISO
стандардима квалитета. Јединице локалне управе се међусобно разликују
по броју мјеста, броју лица и броју корака. Број мјеста обраде се креће од
3 до 5, број лица се креће од 3до 6, а број корака од 4 до 9 што указује да
се предмети у току процеса по неколико пута долазе неоправдано на једно
мјесто односно код једног истог лица.
Законом о Занатско предузетничкој дјелатности(ЗПД) прописано је који
услови се морају испунити да би се основала радња ЗПД, али није
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прописано који су потребни документи као доказ да су прописани услови
испуњени. Органи локалне управе су сваки на свој начин тумачили
одредбе поменутог Закона и одређивали која документа су потребна као
доказ да су прописани услови испуњени. Утицај документације на трајање
процеса посматрали смо са аспекта броја докумената, врсте докумената и
начина прибављања докумената.
Ревизијом је утврђено да се јединице локалне управе међусобно разликују
по наведеним критеријима. Број докумената се креће од 8 до 13, а само
њих 5 је исто у свим јединицама лоаклне управе, односно ради се о 26
раличитих докумената. Јединице локалне управе разликују се и по начину
прибављања докумената и у основи преовлађују два приступа:
-

подносилац захтјева прибавља сву потербну документацију прије
отпочињања поступка и
један дио документације прибавља подносилац захтјева прије
отпочињања поступка, а други дио орган локалне управе по службеној
дужности у току поступка што опредјељује вријеме трајања поступка.

Кад су у питању расположиви ресурси посматрали смо ресуре људе,
материјална и финасијска средстава. Најизраженије разлике међу
јединицима локалне управе су у погледу информатичке опремњености а
огледају се у сљедећем:
-

броју и врсти инфорнатичке опреме;
успостављању интегралног инфирматичког система;
програмским рјешењима и
обучености извршилаца за рад у информатичком окрижењу

Јединице локалне управе по обиму и садржају имају успостављен
ограничен систем интерних контрола који се односи на одређене
организационе јединице и активности и операције у тим орагнизационим
јединицама, непостоји свеобухватан систем интерних контрола који се
односи на све организационе јединице и укупност њихових активности и
операција изузев општина које су усвојиле и имплементирају управљање
системом квалитета у складу са ISO стандардима квалитета. У вези са
овим треба напоменути неразвијену и неорагнизовану функцију интерне
ревизије у јавном сектору.
Поред јединица локалне управе треба поменути улогу Владе РС и
владиних институција. Влада РС путем креирања прописа и провођењем
регулаторне реформе „Гиљотина прописа“ утиче на ефикасност органа
локалне управе али сама промјена прописа не рјешава проблем
неефикасности што показује и ова ревизија. Каракеристично је да Влада
РС и владине институције немају институционалне механизме контроле
над локланом управом у смислу успјешности њиховог рада, односно
имплементације политика и опредјељења која се односе на економичност,
ефикасност и ефективност.
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Анализа фактора и њихов утицај на ефикасност рада органа локалне
управе показује њихову међусобну повезаност и узрочно посљедичне везе
и неможе се посматрати један фактор изоловано од дјеловања других
фактора они се морају посматрати у једној међузависности.
Општи закључак је да су локални органи управе неефикасни у процесу
регистрације радњи занатско предузетничке дјелатности и да су изражене
разлике између јединица локалне управе. Ревизијом су идентификоване и
добре и лоше праксе. Карактеристике добре праксе су: добра
информисаност потенцијалних предузетника, добра организација поступка,
мањи број докумената и једноставнији начин прибављања, расположивост
ресурса и добро управљање ресурсима, свеобухватнији и организованији
систем интерних контрола.
По окончању ове ревизије извршили смо презентацију налаза ревизиjе
надлежним одборима Народне скупштине РС, надлежним министарствима
у Влади РС, представницима локалне управе и другим релевантним
институцијама. Нацрт ревизорског извјештаја достављен је у складу са
одредбама Закона о ревизији јавног сектора ревидираним институцијама и
на њега није било примједби. Карактеристично је и то да предсатавници
локалне управе истичу потребу за подизањем економичности, ефикаснсти
и ефективности на један виши ниво на задовољство корисника услуга и
запослених.
Један број јединица локалне управе је још у току ревизије препознао идеје
и намјеру ревизије учинка и нечекајући ревизорски извјештај предузео низ
активности на плану ефикаснијег рада органа локлне управе.
Главна служба за ревизију је овом ревизијом
потврдила присутне
констатције о неефикасности јавне администрације и по први пут на овај
начин понудили конкретне доказе, идентификовала факторе који утичу на
ефикасност и нуди препоруке чијом имплементацијом без додатних или уз
минимална додатна улагања је могуће постићи ефикасност у овим и
другим активностима и процесима у надлежности органа локалне управе.
Провођењем препорука постигли би се ефекти као што су:
- веће задовољство корисника услуга и повјерење у институције јавног
сектора;
- сузбијање сиве економије;
- стварање повољнијег амбијента за предузетнике и предузетништво;
- брже отварање радних мјеста и запошљавање и
- већи приливи прихода у Буџет РС и јединица локалне управе.
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4

Укупно извршене ревизије од оснивања Главне службе до 31.08.2007. године
Завршене укупне ревизије од 01.01.2001. године до 31.08.2007. г. по годинама

Година

Број
извј.
рев.

Мишљење главног ревизора
позитивно

негативно

са
резервом

Мишљење главног ревизора (%)

уздржано

позитивно

негативно

са
резервом

уздржано

Обавјештене
надлежне
инстиутције

2001.

44

1

11

7

25

2,30%

25,00%

15,90%

56,80%

40

2002.

43

4

22

14

3

9,30%

51,10%

32,60%

7,00%

28

2003.

45

3

13

20

9

6,70%

28,90%

44,40%

20,00%

3

2004.

40

7

18

14

1

17,50%

45,00%

35,00%

2,50%

17

2005.

45

11

17

16

1

24,40%

37,80%

35,60%

2,20%

13

2006.

76

41

12

20

3

53,90%

15,80%

26,40%

3,90%

1

31.8.2007.

45

7

18

20

0

15,60%

40,00%

44,40%

0,00%

6

338

74

111

111

42

21,90%

32,80%

32,80%

12,50%

108

УКУПНО
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Завршене ревизије од 01.01.2001. до 31.08.2007. године
БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Година

Број
извј.
рев.

Мишљење главног ревизора
позитивно

негативно

са
резервом

Мишљење главног ревизора (%)

уздржано

позитивно

негативно

са
резервом

уздржано

Обавјештене
надлежне
инстиутције

2001.

40

1

9

5

25

2,50%

22,50%

12,50%

62,50%

37

2002.

33

2

16

12

3

6,05%

48,50%

36,40%

9,05%

24

2003.

29

1

10

18

0

3,45%

34,50%

62,05%

0,00%

1

2004.

24

6

6

12

0

25,00%

25,00%

50,00%

0,00%

5

2005.

23

11

4

8

0

47,80%

17,40%

34,80%

0,00%

1

2006.

65

41

5

18

1

63,10%

7,70%

27,70%

1,50%

1

31.8.2007.

26

7

5

14

0

26,90%

19,20%

53,90%

0,00%

2

240

69

55

87

29

28,75%

22,90%

36,25%

12,10%

71

УКУПНО
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Завршене ревизије од 01.01.2001. до 31.08.2007. године
ИНСТИТУЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Година

Број
извј.
рев.

Мишљење главног ревизора
позитивно

негативно

са
резервом

Мишљење главног ревизора (%)

уздржано

позитивно

негативно

са
резервом

уздржано

Обавјештене
надлежне
инстиутције

2001.

2

0

0

2

0

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

1

2002.

3

2

0

1

0

66,70%

0,00%

33,30%

0,00%

2

2003.

2

2

0

0

0

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

2004.

2

1

1

0

0

50,00%

50,00%

0,00%

0,00%

1

2005.

1

0

1

0

0

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

1

2006.

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

31.8.2007.

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

10

5

2

3

0

50,00%

20,00%

30,00%

0,00%

5

УКУПНО
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Завршене ревизије од 01.01.2001. до 31.08.2007. године
ФОНДОВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Година

Број
извј.
рев.

Мишљење главног ревизора
позитивно

негативно

са
резервом

Мишљење главног ревизора (%)

уздржано

позитивно

негативно

са
резервом

уздржано

Обавјештене
надлежне
инстиутције

2001.

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

2002.

4

0

4

0

0

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

1

2003.

11

0

1

1

9

0,00%

9,10%

0,00%

90,90%

1

2004.

2

0

1

0

1

0,00%

50,00%

0,00%

50,00%

1

2005.

3

0

2

0

1

0,00%

66,70%

0,00%

33,30%

0

2006.

4

0

1

1

2

0,00%

25,00%

25,00%

50,00%

0

31.8.2007.

2

0

1

1

0

0,00%

50,00%

50,00%

0,00%

0

26

0

10

3

13

0,00%

38,50%

11,50%

50,00%

3

УКУПНО
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Завршене ревизије од 01.01.2001. до 31.08.2007. године
ОПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Година

Број
извј.
рев.

Мишљење главног ревизора
позитивно

негативно

са
резервом

Мишљење главног ревизора (%)

уздржано

позитивно

негативно

са
резервом

уздржано

Обавјештене
надлежне
инстиутције

2001.

2

0

2

0

0

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

2

2002.

1

0

0

1

0

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0

2003.

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

2004.

5

0

3

2

0

0,00%

60,00%

40%

0,00%

3

2005.

9

0

5

4

0

0,00%

55,60%

44,40%

0,00%

3

2006.

7

0

6

1

0

0,00%

85,70%

14,30%

0,00%

0

31.8.2007.

17

0

12

5

0

0,00%

71,00%

29,00%

0,00%

2

УКУПНО

41

0

28

13

0

0,00%

68,30%

31,70%

0,00%

10
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Завршене ревизије од 01.01.2001. до 31.08.2007. године
ПРЕДУЗЕЋА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Година

Број
извј.
рев.

Мишљење главног ревизора
позитивно

негативно

са
резервом

Мишљење главног ревизора (%)

уздржано

позитивно

негативно

са
резервом

уздржано

Обавјештене
надлежне
инстиутције

2001.

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

2002.

2

0

2

0

0

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

1

2003.

3

0

2

1

0

0,00%

66,70%

33,30%

0,00%

1

2004.

7

0

7

0

0

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

7

2005.

9

0

5

4

0

0,00%

55,60%

44,40%

0,00%

8

2006.

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

31.8.2007.

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

21

0

16

5

0

0.00%

76,20%

23,80%

0,00%

17

УКУПНО
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5

Финансијско пословање Главне службе

5.1

Планирани Буџет и извршење Буџета Главне службе за
ревизију за 2006. годину

Народна скупштина РС је усвојила и одобрила буџет Главне службе за
2006. годину у укупном износу 2.500.000 КМ. Одобрени буџет за 2007.
годину такође износи 2.500.000 КМ, иако је захтијевани буџет за 2007.
износио 3.210.000 КМ. У договору са Министарством финансија,
договорено је да неодобрени износ буџета покријемо из пренесених а
неутрошених властитих средстава, што смо у текућој години и користили.
Министарство финансија Републике Српске је у складу са Законом о
ревизији јавног сектора Републике Српске, Законом о буџетском систему
РС и Законом о трезору РС, у 2006. години редовно у виду гранта вршило
дознаке новчаних средстава на жиро рачун Главне службе.
Када је у питању пословни простор, истичемо да се Главна служба има
неријешен пословни простор за одјелење у Бијељини (тренутно користимо
закуп код Фонда дјечије заштите РС у Бијељини). Такође, у Бања Луци
користимо закупљени простор у којем је смјештем сектор за ревизију
учинка и одјелење за финансијску ревизију предузећа.
С обзиром да Главној служби није ријешен у потпуности пословни простор,
у више усмених контаката са министарством финансија смо тражили да
нам исто уступи дио пословног простора у Бијељини ( зграда АПИФ-а), као
и просторије које су у власништву Владе РС (зграда у улуци Бана
Милосављевића 8. први спрат и поткровље). Ако би Влада РС прихватила
предлоге Главне службе за ревизију везане за рјешавање пословног
простора, значајно би се стекли услови за још бољи и ефикаснији рад
Главне службе за ревизију.

5.2

Запосленост

Главни ревизор је 26.02. 2007. године донио Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста са описом послова Главне
службе за ревизију. Везано за донесени Правилник дајемо преглед
попуњености и броја запослених у табели 1:
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Систематизација и попуњеност Главне службе за ревизију
Табела
Попуњеност запослених – планирани и остварени број
Запослено
31.08.2007.

Планирани
број за 2006.
годину

Запослено
31.12.2006.

Главни ревизор

1

1

Замјеник главног ревизора

1

1

1
1

Руководиоц сект. финансијске
рев.

1

1

1

Руководиоц сект. за рев.
учинка

1

1

1

Руководиоц сект. за ИТ

1

1

1

Руководиоц сект. за
планирање и развој

1

1

1

Руководиоци одјељења

5

3

3

Виши ревизори

16

10

12

Ревизори

13

10

13

Млађи ревизори

8

-

2

Помоћник у ревизији

4

-

-

Референт за план, развој и
унапређење методологије

1

-

-

Администратор ИТ система

1

-

1

Одјељење за опште
кадровске, правне и рач.
послове

11

6

7

УКУПНО

65

35

44

Опис

Из табеле је видљиво да је Главна служба за ревизију систематизовала
65 радних мјеста, на основу Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста. Са 31.12.2006. године извршена је попуна
радних мјеста са 35. радника, док са 31.08.2007. године извршен је пријем
још 9 запослених, тако да је тренутно запослено у Главној служби 44
радника, или од 70% од систематизованих радни мјеста.Нису попуњена
следећа радна мјеста: 2. руководиоца одјелења за фонансијску ревизију,
4. виша ревизора, 6. млађих ревизора 4. помоника у ревизији –
приправника. Референт за планирање и развој методологије, и 4. радника
у одјелењу опште,правне и кадровске службе. Основни разлог
непопуњености је смјештај и обезбјеђивање пословног простора.
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Главна служба за ревизију јавног сектора РС је у складу са Правилником о
финансијском извјештавању и годишњем обрачуну буџета у Републици
Српској, прописаног од стране Министра финансија, састављала
периодичне и завршне извјештаје и обрачуне за 2006. годину, те исте
достављала Министарству финансија - служби Трезора, институцији
задуженој за пријем завршних рачуна буџетских корисника ради
консолидовања и извјештавања.
Главни ревизор је, на основу Правилника о попису средстава и извора
средстава, потраживања и обавеза донио Одлуку о формирању пописне
комисије и издао Рјешење са задатком да се изврши попис цјелокупне
имовине Главне службе са стањем са 31.12.2006. године. Пописна
комисија је извршила попис, сачинила елаборат о попису и доставила исти
рачуноводству Службе. Инвентурне разлике, вишкови и мањкови нису
утврђени пописом.
Попис средстава која су ранијих година преузета од Канцеларије за
координацију пројекта свјетске банке, извршен је у посебне пописне листе
које су достављене Министарству финансија, из разлога што се иста,
књиговодствено прате у Министарству финансија.

5.3

Финансијски извјештаји Главне службе за ревизију

Биланс стања на дан 31.12.2006. године
Табела

у КМ

-

Опис
1

2

1.

Новчана средства

2.
3.

Краткорочна потраживања и
пласмани
Стална средства
Укупна актива

Претходна

Текућа

година

година

3

Индекс

4

5=4/3

1.150.960

1.989.075

173

623.194

500.000

80

270.643

232.518

86

2.213.933

2.890.729

131

4.

Краткорочне обавезе

238.259

175.824

74

5.

Извори сталних средстава

270.643

232.518

86

6.

Ревалоризациони ефекти
Нераспоређени вишак прихода и
расхода

1.705.031

2.489.387

146

2.213.933

2.890.729

131

7.

Укупна пасива :
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У билансу стања на дан 31.12.2006. године, под ставком Новчана
средства: налазе се новчана средства на жиро рачуну код Развојне банке
Бања Лука у износу 1.599.396 КМ, новчана средства код Цептер банке
Бања Лука у износу 387.912 КМ, новчана средства на благајни у износу од
1.767 КМ.
Под редним бројем 2. у колони 3. налазе се потраживања по ороченим
средствима у износу од 500.000 КМ, код Цептер банке.
До смањења сталних средстава под тачком 3. дошло је због обрачунате
амортизације у складу са стандардом, на опрему и намјештај у текућем
периоду.
Укупно стање средстава и извора средстава у односу на прошлу годину
повећано је за 31% и износи 2.890.729 КМ.
Биланс успјеха у периоду 01.01.- 31.12.2006. године
Табела
- у КМ

Индекс

Предход.
година

Текућа
година

План

3
1.337.171

4
1.397.134

5
1.763.483

6
104

7
79

2. Накнаде

51.298

80.430

83.374

157

96

3. Порези и доп. на ост л.п.

26.669

40.848

43.593

153

94

4. Путни трошкови

23.941

28.107

149.710

117

39

7.685

11.024

28.205

143

39

6. Трош. комуналних услуга

18.160

19.327

38.100

106

51

7. Набавка материјала

22.713

15.808

86.220

70

18

Опис
1
2
1. Бруто плате и накнаде

5. Трошкови енергије

4/3

4/5

8. Трош. услуга превоза и
горива
9. Закуп имовине и опреме

6.514

8.556

21.360

131

40

18.300

32.500

43.080

178

75

10. Трош. текућег одржавања

21.882

20.804

29.660

95

70

11. Трош. осигурања и
банкарских услуга
12. Уговорене услуге

12.117

7.772

23.990

64

32

265.184

57.046

101.225

22

56

1.811.633

1.719.355

2.412.000

95

71

38.557

32.651

88.000

85

37

1.860.000

2.500.000

2.500.000

134

100

631.198

29.362

2.491.198

2.529.362

679.565

810.007

Укупни расходи
13. Капитална улагања
14. Приходи из буџета
15. Непорески приходи
Укупни приходи
Вишак прихода
Мањак прихода

-

-

-

5

-

2.500.000

105

101

-

119

-

-

-

-
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Планирани расходи у буџету за 2006. годину износе 2.412.000 КМ.
Остварени расходи у 2006. години Главна службе, износе 1.719.355 КМ и
мањи су за 29 % од планираних расхода који су предвиђени буџетом за
2006. годину. Разлози мање остварених расхода од планираних, је
накнадни пријем радника у 2006. години и непопуњавање радних мјеста
због неријешеног пословног простора.
Билансом успјеха у оквиру планираних и остварених расхода нису
исказани издаци за капитална улагања, што је у складу са Правилником о
садржини појединих рачуна у контном оквиру за кориснике прихода буџета,
а које је за 2006. годину планиран износ од 88.000 КМ, док остварено
капитално улагање износи 32.651 КМ.
Расходи у текућој години у односу на протеклу годину су мањи за 5%, а
разлог је. Што у 2006. години није било ни расхода ни прихода по
специјелним или посебним ревизијама.

5.4

Активности Главне службе на едукацији ревизора у 2006.
и 2007. години

У јануару 2000. године, Шведски државни Уред за ревизију (SNAO) је
потписао уговор са Шведском међународном агенцијом за развој (SIDA),
чиме је постао институционални партнер Врховим ревизорским
институцијама у БиХ. У периоду од јануара до маја 2000. године, пројекат
је радио у складу са посебним условима. Током јуна 2000. године до маја
2002. године, пројекат је ушао у нову другу фазу уз континуирајућу и
побољшану институционалну подршку развоју. Од јуна 2002. године,
сарадња се наставила у склопу новог Уговора који је потписан са SIDA-ом.
Та такозвана Фаза II, за циљ има ојачавање институције ревизије у
периоду од три и по године (крај децембра 2005. године) кроз интезивне
обуке и едукације.
Пројект обуке и увођења ревизије у БиХ вршен је кроз досадашње анализе
достигнућа у раду институција. Везано за наведени пројекат почела је
крајем 2005 године припрема едукације везане за ревизију учинка која је
настављен у 2006. и 2007. години. Такође су вршене едукације у
финансијској ревизији и ревизији учинка, са циљем успостављања боље
структуираног приступа подршци у тој области кроз рад на терену са
ревизорским тимовима. Имплементирано је неколико радионица и
формиране су радне групе у смислу израде докумената, водича, и
упутстава предвиђеним
стртешким планом, како би ревизорске
институције биле одрживе послије завешетка Пројекта (крај 2008. године).

5.5

Рад Координационог одбора ревизорских институција
БиХ

Главни ревизор и Замјеник главног ревизора Републике Српске су чланови
Координационог одбора институција за ревизију у Босни и Херцеговини.
Координациони одбор одређује и осигурава стандарде за провођење
ревизије. Координациони одбор за ревизију у Босни и Херцеговини
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сачињавају: Главни ревизор и замјеник главног ревизора јавног сектора
Републике Српске, Генерални ревизор и замјеник генералног ревизора
Федерације БиХ, Генерални ревизор и замјеници генералног ревизора
Уреда за ревизију заједничких органа БиХ.
На сједницама Координационог одбора доминирала је расправа и
договори око наставка обуке и едукације запослених у ревизији од стране
Шведског националног ревизорског уреда (РРВ). Утврђене су дуге и
кратке листе активности по програму логички оквирни приступ (ЛФА).
Координациони одбор је активно укључен у другу фазу пројекта ЛФА
(логички оквирни приступ) који заједно са Шведским РРВ - ом одобрила и
финансира Шведска агенција за развој (СИДА).
Поред тога, сједнице Координационог одбора у 2006. години биле су
посвећене припремама за увођење ревизије учинка, различитим
дискусијама и мисијама везаним за вањску комуникацију.

5.6

Сарадња Главне службе са медијима

Током 2006. године, као и у ранијим годинама Главна служба за ревизију
јавног сектора Републике Српске има врло добру сарадњу како са
писаним, тако и са електронским медијима. Готово да нема дана да се у
неким медијима не појаве чланци везани за налазе у извјештајима Главне
службе. Транспарентност је једно од битних опредјелења ове службе, јер
јавност и отвореност према медијима, само, може допринјети како раду
Главне службе тако и бржем развоју и јачању демократских промјена,
борби против свих девијација у друштву, нарочито борба против
криминала и корупције.
Наши извјештаји се редовно објављују на WEB страници, тако да су исти
доступни свим заинтересованим лицима.
Дневне новине и недјељни часописи објавили су бројне информације и
интервјуе са Главним ревизором, о раду, налазима по ревизорским
извјештајима.
Такав однос према медијима, несумњиво показује да се исправно ради,
што потврђује и констатације у извјештајима невладиних инститиција као
што је Transparency international који истиче успјешан рад Главне службе
за ревизију јавног сектора Републике Српске.

5.7

План активности Главне службе за 2007. годину

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је сачинила
годишњи план активности за 2007. годину. Приликом израде плана пошли
смо од Законом прописаних обавеза Главне службе, прије свега да се
врши ревизија финансијских извјештаја буџетских корисника састављених
за 2006. годину, Владе владиних рачуна и њених министарстава и
институција, финансијских извјештаја јавних фондова РС. Дакле,
институција који се директно финансирају из Буџета РС, како је то
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регулисано чланом 16 тачка 1 Закона о ревизији јавног сектора Републике
Српске.
Министарству финансија, односно Влади РС као предлагачу буџета за
2007. годину предложили смо повећање буџета Главне службе за 2007.
годину, како би могли извршити пријем нових кадрова у ревизији који би
извшили ревизије извршења буџета код свих општина Републике Српске,
као и одређени број државних предузећа. У договору са Министарством
финансија РС , на одобрени буџет од 2.500.000 КМ, добили смо сагласност
да користимо пренешена средства из ранијих година у износу од 710.000
КМ, тако да расположива средства у 2007. години износе 3.210.000 КМ.
Главна служба ће своје планиране активности за 2007. годину прилагодити
одобреном буџету .
Предмет планираних ревизија ће бити како је наглашено, ревизија
финансијских извјештаја и ревизија усклађености пословања са законским
прописима.
Планом за 2007. годину, предвидјели смо извршити 46 ревизије и сачинити
исто толико извјештаја. Такође , иако није планирано, Главна служба ће у
2007. години извршити 4 посебне ревизије по закључцима Одбора за
ревизију Народне скупштине РС (Агенције «СРНА», општине Фоча, РТРС,
и ЈП «Путеви РС». Значајно ја напоменути да према пројекту активности
од стране пројект менаџера Шведског РРВ – Пројект институционалне
изградње капацитета за 2006. годину, предвиђена је Главна листа
активности у 2007. годину која се састоји од следећих радњи:
-

Наставак претходно започетих активности /мисија/ обуке,
Методологија ревизије, наставак израда водича за ревизију,
унапријеђење контроле квалитете,,
Контрола квалитете ревизије на терену од стране СНАО-а, и
Друге активности предвођене Пројектом СНАО.

Учешће у обиму и имплементацији по наведеном пројекту, бит ће
обухваћено цјелокупно особље у Главној служби. За наведени пројекат
запослени ревизори у Главној служби ће морати одвојити у 2007. години
текуће радно вријеме.
Главни ревизор
Чеко Бошко
Бања Лука, 31.08.2007. године
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