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Увод

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске (у даљем
тексту: Главна служба) формирана је на основу Закона о ревизији јавног
сектора РС (Сл. гласник РС, број 18/99) као независна институција која за
свој рад одговара Народној скупштини Републике Српске.
Наши задаци су дефинисани Законом и укључују ревизију рачуна
министарстава, јавних институција и фондова, предузећа
која су у
већинском власништву Републике Српске и јединица локалне сампоуправе.
Код ентитета које ревидирамо имамо овлаштења да обављамо ревизију
тачности и истинитости финансијских извјештаја, ревизију правилности,
односно усклађености пословања
са важећим законима и ревизију
ефективности и економичности у трошењу буџетских средстава.
Основни циљ Главне службе је да повећа транспарентност а самим тим и
одговорност у трошењу средстава у јавном сектору. На тај начин
доприносимо демократском, економском и друштвеном развоју Републике
Српске.
У складу са чланом 6. Закона о ревизији јавног сектора РС главни ревизор
је дужан да до 31.03. текуће године поднесе Народној скупштини РС
извјештај о пословању Главне службе за претходну годину.
у Извјештају о пословању Главне службе за 2002. годину наведени су
послови које смо обавили у трећој години постојања, услови у којим смо те
послове обавили, финансијски извјештаји као и основе плана за 2003.
годину.
У току 2002. године обавили смо, у складу планом Главне службе, ревизије
истинитости и тачности финансијских извјештаја буџетских корисника и
јавних фондова. Ревизије су укључивале и провјеру правилности, односно
усклађености са законском регулативом. Поред планираних, обавили смо и
три специјалне ревизије: двије у складу са захтјевом Народне скупштине
РС и једну на захтјев Владе РС.
Ревизије смо обавили у складу са међународним стандардима државне
ревизије које је усвојио Координациони одбор врховних институција за
ревизију у Босни и Херцеговини.
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Материјални услови рада

Финансирање рада Главне службе регулисано је чланом 5. Законом о
ревизији јавног сектора Републике Српске у којем је наведено: ”Средства
за Главну службу за ревизију се обезбјеђују у Буџету Републике Српске.
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Министар финансија обезбјеђује пренос средстава из Буџета на рачун
Главне службе за ревизију”.
Главна служба је у току 2002. године пословала са сопственим рачуном на
који су из Трезора дозначавана средства.
Успостављањем Трезора РС крајем 2001. године, а на основу Наредбе о
укидању рачуна буџетских корисника, Главној служби је био укинут рачун.
То стање није дуго трајало: с обзиром да је укидање рачуна било у
супротности са Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске, као и
да такав начин рада утиче на независност рада ове институције, Министар
финансија је својим дописом 10.01.2002. одобрио Главној служби поновно
отварање рачуна.
2.1

Буџет

У току припрме Буџета за 2002. годину, Главни ревизор је исказао потребе
у износу 1.383.381 КМ. Министарство финансија је у Приједлогу Буџета
Народној скупштини тражени износ смањило на износ од 1.231.500 КМ, који
је Народна скупштина и усвојила. План рада у 2002. години ускладили смо
са одобреним средствима.
Битно је напоменути да су Влада РС и Министарство финансија у току
израде приједлога ребаланса буџета, без претодног усаглашавања са
Главним ревизором, умањили буџет Главне службе за текуће пословање у
2002. години за једномјесечни грант у износу од 102.500 КМ на име
пренешених обавеза за неисплаћене плате за новембар и децембар 2001.
године. Усвајењем ребаланса Буџета за 2002. годину у децембру 2002.
године од стране Народне скупштине РС, оштећена је Главна служба.
Главни ревизор је више пута интервенисао и указивао на грешку Министру
финансија, Помоћнику министра за трезор и Начелнику за планирање
Буџета РС, али интервенције нису уродиле плодом.

2.2

Пословни простор

У току 2002. године Главна служба је радила у изнајмљеном пословном
простору који је био недовољан и нефункционалан за рад тренутно
запосленог особља. Пословни простор је, као и у претходној години,
представљао велико ограничење за унапређење рада и пoвећање
ефикасности.
Главни ревизор је и у претходним извјештајима Народној скупштини
истицао проблем пословног простора што је и резултирало усвајањем
Препоруке Народне скупштине Влади РС да се овај проблем трајно ријеши.
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У складу са наведеном препоруком, Влада је у 2002. години донијела
Одлуку о куповини пословног простора Главној служби за ревизију јавног
сектора у улици Бана Милосавњевића бр. 8 у Бањој Луци.
Главна служба се преселила у нови пословни простор 28. фебруара 2003.
године, тако да је стекла много боље услове за рад у наредним годинама.
Важно је напоменути да су се обезбјеђењем пословног простора створили
предуслови за осавремењавање рада Главне службе улагањем у
информационо-техничку опрему коју планира, у виду донације, да изврши
Швадска агенција за помоћ и развој (SIDA).

2.3

Примјена информационих технологија

у току 2002. године користили смо исту ИТ инфрастуктуру као и претходне
године: 14 самосталних персоналних рачунара од којих смо 6 набавили у
току 2001. године, а осам, као већ претходно кориштене, добили од
Министарства финансија.
Неадекватан и изнајмљен пословни простор, представљао је ограничење
за улагање у савременију ИТ инфрастуктуру.
С обзиром на то да је у 2002. годину набављен пословни простор као и да
смо процијенили да постојећа ИТ инфраструктура представља
ограничавајући фактор у развоју службе, у сарадњи са Шведском државном
канцеларијом за ревизију и њиховим консултатима ангажовали смо се на
изради стратешког документа о примјени информационих технологија као
подршке остваривању наших пословних циљева. Овај документ
представља основу за значајну и врло извјесну донацију од Швадске
агенције за помоћ и развој (SIDA) која ће омогућити адекватно опремање
Главне службе информационом технологијом.
Крајем 2001. године у Главној служби инсталиран је рачунар који је
директно повезан са системом за праћење финансијских информација
(СУФИ) у систему Трезора Републике Српске. И ова активност, коју је
финансирало Министарство финансија РС, доприноси повећању
ефикасности рада Главне службе.
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Запослени

У току 2002. године запослили смо 4 виша ревизора у складу са важећом
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста.
У 2002. години Влада РС усвојила је Допуну Правилника о организацији
којом се омогућава запошљавање још 4 ревизора. Допуном Правилника
предвиђно је отварање регионалне канцеларије у источном дијелу
3

Републике Српске. Процијенили смо да је најбоље да регионална
канцеларија буде отворена у Бијељини. У току су преговори о обезбјеђењу
одговарајућег пословног простора за рад регионалне канцеларије.
Преглед планираног и стварног броја запослених на дан 31.12.2002. године
дат је у слиједећој табели:

Број запослених – планирани и остварени број
Планирани број

31.12.2002.

Главни ревизор

1

1

Замјеник главног ревизора

1

-

Виши ревизор

9

7

Компјутерски ревизор

1

1

Млађи ревизор

8

6

Општа служба

9

8

29

23

Укупно:

Из табеле је видљиво да у току 2002. године није именован замјеник
главног ревизора. Замјеника главног ревизора именује Народна скупштина
на приједлог Владе и уз сагласност главног ревизора. У унутрашњој
организацији Главне службе замјеник главног ревизора има важну улогу у
координацији послова ревизије те се надамо да ће у наредном периоду
доћи до изналажења квалитетног приједлога и његовог именовања.
Такође, из табеле је видљиво да Главна служба није примила два виша и
два млађа ревизора (односи се рад регионалне канцеларије) пошто у
Буџету за 2002. нису била обезбијеђена средства за рад регионалне
канцеларије.
Надам се да ће Влада РС, у 2003. години изнаћи средства и да ће се
извршити попуна наведених радних мјеста.
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Извршене ревизије у 2002. години

Главна служба за ревизију јавног сектора РС је у периоду од 01.03.31.12.2002. године извршила 44 ревизија и сачинила 44 ревизијска
извјештаја, које је у складу са чланом 14. став 5. Закона о ревизији јавног
сектора РС, доставила Одбору за привреду и финансије Народне
скупштине РС, Министру финансија и ресорним министрима.
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Главна служба је достављала ревизорске извјештаје и Влади РС,
Републичком јавном тужилаштву и Министарству унутрашњих послова.
Извјештаје у којим су исказане одређене сумње у вези обрачуна и плаћања
пореза и доприноса, Главна служба је достављала Пореској управи.
Главна служба је у оквиру својих редовних активности извршила и ревизију
финансијских извјештаја за 2001. годину код четири јавна фонда РС.
Сваки достављени ревизорски извјештај од стране Главне службе садржи
закључке о утврђеним неправилностима и препоруке за отклањање истих.
Структура ревидираних ентитета наведена је у слиједећој табели:
Министарства
Буџетски корисници остали
Владине агенције
Јавни фондови
Општине
Специјалне ревизије
Укупно:

15
5
16
4
1
3
44

Преглед и имена ревидираних ентитета наведен је у слиједећој табели:
Редни
број

Преглед ревизија извршених по плану Главне службе
за 2002. год.
Ревизије извршења буџета за 2001. годину

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Министарство управе и локалне самоуправе
Комисија за хартије од вредности
Централни регистар хартија од вредности
Министарство здравља и социјалне заштите
Министарство за питање бораца и жртава рата
Уставни суд РС
Министарство науке и културе
Министарство спорта и омладине
Министарство за избјегла и расељена лица
Министарство иностраних послова
Министарство трговине и туризма
Министарсво одбране
Министарство саобраћаја и веза
Финансијска полиција
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Редни
број
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Ред.
број

Преглед ревизија извршених по плану Главне службе
за 2002. год.
Републичка управа царина
Републичка управа јавних прихода
Министарство унутрашњих послова
Министарство финансија
Министарство просвјете
Републичка дирекција за цивилну и ваздухопловну пловидбу
Народна скупштина
Секретеријат Владе РС
Министарство правде
Консолидовани исвјештај Буџета РС
Републичка дирекција за путеве
Фонд здравственог осигурања
Фонд за инвалидско и пензионо осигурање
Суд за прекршаје Бања Лука
Дирекција за приватизацију РС
Природно-математички факултет Бања Лука
Основни суд Добој
Завод за запошљавање РС
Филозофски факултет Бања Лука
Економски факултет Бања Лука
Републичка управа за геодезију и имовинско-правне послове
Фонд за дјечју заштиту РС
Министарство за пољопривреду, шумарства и водопривреду РС
Републичка дирекција за воде
Општина Бања Лука - град
Републички хидрометеролошки завод РС
Завод за заштити здравља Бања Лука

Специјалне ревизије извршене по захтјеву Народне скупштине

42

"Бирач" Зворник, Ревизија процеса приватизације

43

"Кристал банка" Бања Лука

Ред.
број
44

Специјалне ревизије извршене по захтјеву Владе РС
ВЗ "ОРАО" Бијељина
6

У складу са чланом 18. Закона о ревизији јавног сектора РС, Народна
скупштина РС је писменим путем упутила два захтјева Главној служби да
уради специјалне ревизије: ревизију процеса приватизације у предузећу
“Бирач” Зворник и ревизију процеса приватизације “Кристал банке”, Бања
Лука. По истом основу Главна служба је добила захтјев Владе РС да уради
специјалну ревизију пословања ВЗ ”ОРАО” Бијељина са посебним освртом
на уговоре по извозним пословима.
Као што се види из претходне табеле, Главна служба је урадила
специјалне ревизије у складу са овим захтјевима.
Значајно је истаћи да је Главна служба у 2002. години добила још десет
захтијева да уради специјалне ревизије и то од различитих субјеката:
државних предузећа, општина, групе радника и других. Специјалне ревизије
по овом захтјевима нисмо могли обавити због недовољног броја ревизора.
Желим напоменути да захтјеви за специјалним ревизијама, углавном, нису
усклађени са расположивим ресурсима Главне службе и негативно утичу на
независност Главне службе, јер одлажу обављање планираних ревизија.

5

Финансијско пословање Главне службе у 2002. години

Главна служба за ревизију јавног сектора РС је, у складу са Правилником о
финансијском извјештавању и годишњем обрачуну буџета у Републици
Српској прописаном од стране Министра финансија, састављала
периодичне и завршне извјештаје и обрачуне за 2002. годину, те исте
достављала Министарству финансија - служби Трезора и институцији
задуженој за пријем завршних рачуна. Главни ревизор је, на основу
Правилника о попису средстава и извору 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 31.12.2002. 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 преузетих од Канцеларије за координацију пројекта
свјетске банке извршен је у посебне пописне листе које су достављене
Министарству финансија, из разлога што се иста, књиговодствено воде у
Министарству финансија.
Осврћући се на пословање Главне службе у 2002. години дају се следећи
подаци у Билансу стања и Билансу успјеха са образложењем.
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5.1

Биланс стања

Опис
1

Претходна година
2

1. Новчана средства

3

Текућа година
4

Индекс
5

1.952

366.467

2. Краткорочна

353.891

299.975

85

3. Стална средства

81.216

66.409

82

437.059

733.451

168

1.902

1.815

95

5. Извори средстава

76.590

61.783

81

6. Ревалоризациони
ефекти

4.626

4.626

100

136.689

365.252

267

437.059

733.451

168

потраживања

Укупна актива
4. Краткорочне обавезе

7. Нераспорећени вишак
прихода и расхода
Укупна пасива :

У билансу стања под ставком Новчаних средства у износу од 366.467 КМ
налазе се из неутрошена средства за набавку опреме и инсталација које је
Главна служба пренијела из ранијих година, због необезбијеђеног
сопственог пословног простора у који треба да изврши улагање.
Под редним бројем 2. у колони 4. налази се Потраживања од Буџета РС по
основу недозначених средстава на име плата за јуни и јули 2001. године у
износу од 94.725,10 КМ и Потраживања од Буџета РС за грант за мјесец
новембар и децембар 2002. године у износу од 205.250,00 КМ. Грант за
мјесец новембар 2002. године, Трезор је дозначио 03. јануара 2003. године,
док грант за децембар није још дозначен на рачун Главне службе.
До смањења сталних средстава под тачком 3. дошло је због извршеног
обрачуна амортизације основних средстава.
Нераспоређени вишак прихода над расходима односи се на неутрошена
средства за набавке опреме и инсталација за службу.
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5.2

Биланс успјеха

Опис

Предходна
година

Текућа
година

План

Индекс

3
556.933

4
744.064

5
868.800

4/3
6
134

2. Накнаде

13.623

30.852

57.600

233

3. Доприноси послодавца

96.220

16.042

4. Путни трошкови

13.791

20.769

41.900

151

40

5. Трошкови енергије

3.954

3.838

5.200

97

74

6. Трош.комуналних услуга

4.832

8.924

15.700

185

57

15.839

15.185

36.700

96

41

1
2
1. Бруто плате и накнаде

7. Набавка материјала

-

17

4/5
7
86
54
-

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

4.723

2.989

36.300

63

8

61.386

60.990

70.600

99

86

10. Трош. текућег одржавања

3.756

7.007

13.000

187

54

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

5.773

6.973

4.200

121

166

12.399

15.247

14.700

123

104

793.229

932.880

1.164.700

118

80

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

1.288
633.901
633.901
159.329

1.026.250
12.666
1.038.916
106.036
-

66.800

-

-

1.231.500

162

'83

-

-

-

1.231.500

164

-

-

-

-

-

-

84

Планирани издаци у буџету за 2002. годину износе 1.231.500 КМ. Стварно
остварени трошкови у 2002. години Главна службе, износе 932.880 КМ и
мањи су за 20% од планираних расхода који су предвиђени буџетом за
2002. години.
До повећања трошкова у текућој години у односу на протеклу годину за
18% је дошло из разлога што је Служба у 2001. години била у фази
организовања, те је пријем кадрова вршен постепено и у 2002. години.
Укупни остварени трошкови у 2002. години су мањи за 192.584 КМ од
планираних трошкова у буџету за исту годину.
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Вишак прихода над расходима у 2002 години остварен је у износу од
106.036 КМ, из разлога што није извршена попуна свих радних мјеста
(замјеника главног ревизора и преводиоца, као и накнадни пријем
ревизора), нити је извршено улагање у опрему.
Ако се посматра индекс трошења средстава у односу на планиране
трошкове за 2002. годину, види се код скоро свих трошкова да се Главна
служба рацијонално понашала, изузев код трошка под бријем 11. табеле
Биланса успјеха који се односе на трошкове банкарских провизија на
платни промет, гдје је дошло до повећања за износ од 2.773 КМ. До
повећања је дошло то због повећаног броја и износа финансијских
трансакција који су основа за наведену провизију, те Главна служба није
могла на исте утицати.
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Односи са медијима

Наша политика односа према јавности полази од нашег трајног
опредјељења да транспарентност рада Главне службе као и отвореност
према медијима, доприноси развоју и јачању демократских процеса у
Републици Српској кроз повећање одговорности у трошењу јавног новца,
као и у борби против злоупотреба и корупције.
У 2002. години отворили смо и WEB страницу www.gsr-rs.org преко које су
бројним корисницима доступне информације о Главној служби, и на којој
редовно објављујемо ревизорске извјештаје.
Остварили смо и врло добру сарадњу, како са писаним, тако и са
електронским медијима који су показивали велики интерес за рад Главне
службе. Дневне новине и недјељни часописи објавили су бројне
информације о ревизорским извјештајима које је обавила Главна служба.
У 2002. години, дао сам преко десет интервјуа о налазима и утврђеним
неправилностима у ревизорским извјештајима, за радио и телевизију у
Републици Српској. Два пута сам учествово у контакт-емисијама РТРС-а и
АТВ-а на тему “Ревизија јавног сектора” у које су се гледаоци директно
укључивали и постављали питања.
Јавност рада Главне службе као резултат је имала и за нас обавезујућу
подршку: резултат анкете коју је провео “Transparency International”
показала је да су анкетирани грађани изјавили да, када је у питању борба
против корупције, највише вјерују Главној служби за ревизију јавног сектора
Републике Српске.
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7

Рад Координационог одбора ревизорских институција
БиХ

Главни ревизор Републике Српске је на основу члана 8. Закона о ревизији
јавног сектора, члан 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 сачињавају: главни ревизор јавног сектора Републике
Српске, генерални ревизор и замјеник генералног ревизора Федерације
БиХ, генерални ревизор и замјеници генералног ревизора Уреда за
ревизију заједничких органа БиХ.
Координациони одбор је у 2002. години, одржао једанаест сједница. На
сједницама је доминирала расправа и договори око наставка обуке и
едукације запослених у ревизији од стране Шведске државне канцеларије
за ревизију (RRV). Утврђене су дуге и кратке листе активности по програму
логички оквирни приступ (LFA).
Главни ревизор из Републике Српске је судјеловао као учесник, испред
Kоординационог одбора, у делегацији БиХ на 5. Конгресу EUROSAI, који је
одржан од 27.5 до 31. 05.2002 године у Москви.
Састанку Kоординационог одбора, одржаном дана 20.06.2003. године,
присуствовао је Генарални секретар INTOSAI господин Франц Фидлер, који
је својим доласком дао подршку ревизорским инститицијама у Босни и
Херцеговини.
Координациони одбор је активно укључен у другу фазу пројекта LFA
(логички оквирни приступ) који заједно са Шведском државном
канцеларијом за ревизију (RRV) одобрила и финансира Шведска агенција
за развој (SIDA).

8 Сарадња са међународним институцијама
Главна служба за ревизију јавног сектора је у 2002. години одржала je
бројне састанке са представницима међународних институција и
организација као што су: Свјетска банка, Међународни монетарни фонд,
OHR, OSCE, Шведски државна канцеларија за ревизију (RRV), Шведска
агенција за помоћ и развој (SIDA), SFOR и други.
На основу Меморандума о разумијевању потписаног између врховних
ревизорских институција у Босни и Херцеговини и Шведске државне
канцеларије за ревизију (RRV), одвија се стална сарадња Главне службе са
RRV-ом, у којој је RRV преузео обавезу едукације и преноса нових знања,
као и експертске подршке у развоју Главне службе.
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RRV је у току 2002. године одржао бројне семинаре за ревизоре како у
Бањој Луци, Сарајеву, Дубровнику и Штокхолму. Обука је вршена по
фазама радионице LFA програма кроз коју су пролазе сви ревизори у
Главној служби.
Главна служба је у 2002. години била присутна и на бројном састанцима
које су организовале међународне институције.
Са OSCE-ом је одржано око 16 састанака на тему налаза по ревизорским
извјештајима сачињеним од стране Главне службе.
Бројни састанци у протеклој години били су одржани са представницима
Свјетске банке и Међународног монетарног фонда, који су се интересовали
за налазе у ревизорским извјештајима везане за трошење буџетских
средстава, створене а неизмирене обавезе из ранијих периода, Буџет и
ребаланс Буџета за 2002. годину.
Између осталих представника међународне заједнице, у посјети Главној
служби у 2002. години су били: амбасадор ОХР за БиХ, Амбасадор Велике
Британије у БиХ и Конзул Велике Британије у Бањој Луци. Сви набројани
представници исказали су подршку Главној служби, њеној независности и
професионалности у раду.
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План активности Главне службе за 2003. годину

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је сачинила
годишњи план активности за 2003. годину.
Приликом израде плана пошли смо од препорука Народне скупштине РС,
да посланици на сједици Народне скупштине РС требају заједно
разматрати: Извјештај о извршењу Буџета за 2002. годину који подноси
Влада РС и Извјештај o ревизији извршења Буџета који подноси Главни
ревизор РС.
Према плану и програму рада за 2003. годину, приоритет је дат ревизији
извјештаја о извршења буџета Владе и министарстава за 2002. годину, као
и ревизији Фонда здравственог осигурања са појединачним ревизијама
сваке филијале Фонда. Предмет ревизије ће бити ревизија финансијских
извјештаја и ревизија усклађености пославања са законским прописима.
Планирали смо у 2003. години извршити 54 ревизије.
Поред основних активности на ревизији буџетских корисника, планирали
смо и интензиван ангажман на реализацији активности Пројекта
институционалне изградње капацитета за 2003. годину у сарадњи са RRVом, који треба значајно унаприједити рад Главне службе.
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Наведене активности укључују: израду сопственог водича за ревизију,
израду ревизионе методологије, унапређење система контроле квалитета,
као и сталну обуку ревизора.
У 2003. години планирамо инсталирати савремену компјутерску мрежу и
кроз обуку унаприједити постојеће знање запослених у кориштењу
компјутера у свакодневном раду.
Чињеница да ће дио радног времена Главни ревизор као и сви запослени,
бити ангажовани на реализацији планираних пројектних активности утицала
је и на израду плана ревизија за 2003 годину.

Главни ревизор
Чеко Бошко
Бања Лука, 28.03.2003. год.
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