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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Mишљење
Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Министарства породице, омладине
и спорта Републике Српске који обухватају: Преглед планираних и остварених
прихода, примитака, расхода и издатака исказаних у главној књизи трезора на
рачуноводственом фонду 01; Преглед прихода, примитака, расхода и издатака на
рачуноводственим фондовима од 01 до 05; Преглед имовине, обавеза и извора са
стањем на дан 31.12.2017. године и за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом
смо обухватили преглед значајних трансакција, образложења уз обрасце годишњих
финансијских извјештаја и примјену рачуноводствених политика у ревидираном
периоду.
По нашем мишљењу, финансијски извјештаји Министарства породице, омладине и
спорта Републике Српске истинито и објективно приказују, у свим материјално
значајним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2017.
године; прихода, примитака, расхода и издатака, као и извршење буџета за годину
која се завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског
извјештавања за јавни сектор важећим у Републици Српској.
Основ за мишљење
Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике
Српске и релевантним ISSAI стандардима ревизије 1200 – 1810. Наша одговорност
за провођење ревизије је даље описана у пасусу Одговорност ревизора. Ревизију
смо провели у складу са ISSAI 30 – Етичким кодексом, испунили смо наше остале
етичке одговорности и независни смо у односу на субјекта ревизије.
Према Правилнику о финансијском извјештавању буџетских корисника финансијске
извјештаје Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске чине
табеларни прегледи наведени у нашем извјештају. Усвојени оквир финансијског
извјештавања у Републици Српској подразумијева да се све трансакције, процјене и
политике
одмјеравају
у
односу
на
усаглашеност
са
Међународним
рачуноводственим стандардима за јавни сектор.
Ревизијски налази и закључци о фер и истинитој презентацији финансијских
извјештаја Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске се
ослањају на прописани оквир финансијског извјештавања за јавни сектор у
Републици Српској.
Због чињенице да се у предметним финансијским извјештајима не презентује
финансијски резултат, не изражавамо мишљење о финансијском резултату за 2017.
годину.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази, с обзиром на прописани оквир
финансијског извјештавања, довољни и одговарајући да нам пруже основу за наше
ревизијско мишљење.
Одговорност руководства за финансијске извјештаје
Министар је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја у
складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор, односно
прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор важећим у
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Републици Српској. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, примјену и
одржавање интерних контрола које су релевантне за припрему и фер презентацију
финансијских извјештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе
настале усљед преваре и грешке; одговарајућа објелодањивања релевантних
информација у образложењима уз обрасце годишњих финансијских извјештаја;
одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених политика и рачуноводствених
процјена које су примјерене датим околностима и надзор над процесом
извјештавања.
Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја
Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да финансијски извјештаји, као
цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе узроковане преваром или
грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који садржи наше
мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања, али није
гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима ревизије
увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје.
Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја.
Због чињенице да се ревизија проводи провјером на бази узорка и да у систему
интерних контрола и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења,
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене.
Ревизија укључује провођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор
поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном скептицизму,
укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у
финансијским извјештајима, насталих усљед преваре и грешке. Приликом процјене
ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер
презентацију финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака
који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања одвојеног
мишљења о ефективности интерних контрола. Ревизија, такође, укључује оцјену
примијењених
рачуноводствених
политика
утемељених
на
временској
неограничености пословања и значајних процјена извршених од стране
руководства, као и оцјену опште презентације финансијских извјештаја.
Изјављујемо да смо поступили у складу са релевантним етичким захтјевима у вези
са независношћу. Остварили смо комуникацију са одговорним лицима субјекта
ревизије у вези са планираним обимом и временским распоредом ревизије и другим
важним питањима и значајним налазима ревизије, укључујући значајне недостатке у
систему интерних контрола који се могу идентификовати током ревизије.

Бања Лука, 24.05.2018. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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II

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији усклађености

Мишљење са резервом
Уз ревизију финансијских извјештаја Министарства породице, омладине и спорта
Републике Српске за 2017. годину, извршили смо ревизију усклађености активности,
финансијских трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са
значајним законским и другим прописима.
По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљењe са резервом,
активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским
извјештајима Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске за
2017. годину су, у свим материјалнo значајним аспектима, у складу са прописима
којима су регулисане.
Основ за мишљење са резервом
Ревизију усклађености смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора
Републике Српске и ISSAI 4000 – Стандард за ревизију усклађености.
Вјерујемо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да
обезбјеђују основ за наше мишљење о усклађености активности, финансијских
трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са прописима
којима су регулисане
Као што је наведено под тачком 6.1.2.4. извјештаја:
Додјела средстава гранта у ресору спорта није вршена у складу са важећим
интерним актима (правилницима), нити са Методологијом управљања грантовима за
програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета
Републике Српске, у дијелу расподјеле средстава, оцјењивања пројеката и надзора
над утрошеним средствима.
Одговорност руководства за усклађеност
Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја,
министар је, такође, одговоран да осигура да су активности, финансијске
трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима у складу са
прописима којима су регулисане.
Одговорност ревизора за ревизију усклађености
Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша
одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности,
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима, у
свим материјално значајним аспектима, у складу са прописима којима су
регулисане. Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би
прибавили ревизијске доказе о томе да ли је пословање Министарства породице,
омладине и спорта Републике Српске обухваћено према дефинисаним
критеријумима, усклађено са законским и другим прописима. Процедуре
подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са законима и
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прописима који регулишу пословање Министарства породице, омладине и спорта
Републике Српске.

Бања Лука, 24.05.2018. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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III

РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА

Препоруке везане за финансијске извјештаје
Препоручујемо министру Министарства породице, омладине и спорта Републике
Српске да обезбиједи да се попис имовине и обавеза врши у складу са члановима
14. и 20. став (1) тачка 2) Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза.
Препоруке везане за усклађеност пословања
Препоручујемо министру Министарства породице, омладине и спорта Републике
Српске да:
1)

обезбиједи да се трошкови службеног путовања правдају у складу са чланом
16. став (1) Уредбе о накнадама за службена путовања у земљи и
иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске;

2)

поступи у складу са чланом 59. Закона о систему интерних финансијских
контрола у јавном сектору Републике Српске;

3)

обезбиједи да се интерни акти (правилници) за додјелу средстава гранта у
ресору спорта и омладине ускладе са Методологијом управљања грантовима
за програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима
буџета Републике Српске;

4)

обезбиједи да се додјела средстава гранта у ресору спорта врши у складу са
усвојеним интерним актима и Методологијом за управљање грантовима за
програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима
буџета Републике Српске, у дијелу расподјеле средстава, оцјењивања
пројеката и надзора над утрошеним средствима.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ

-

Закон о буџетском систему Републике Српске;

-

Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2017. годину;

-

Закон о фискалној одговорности у Републици Српској;

-

Одлука о усвајању буџета за 2017. годину;

-

Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске;

-

Закон о доприносима;

-

Закон о порезу на доходак;

-

Посебни колективни уговор за запослене у органима управе Републике
Српске;

-

Закон о јавним набавкама;

-

Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике
Српске;

-

Закон о спорту Републике Српске;

-

Правилник о условима и критеријумима за финансирање носилаца развоја
спорта Републике Српске;

-

Правилником о организовању школског спорта у Републици Српској;

-

Правилник о условима и критеријумима за стипендирање перспективних
спортиста Републике Српске;

-

Правилник о посебним критеријумима и поступку за расподјелу средстава од
игара на срећу;

-

Правилник о субвенционисању каматне стопе на стамбене кредите за младе
и младе брачне парове;

-

Правилник о условима и критеријумима за финансирање програма и
пројеката за побољшање положаја младих и унапређење и развој
омладинског организовања;

-

Правилник о критеријумима и условима за финансирање и суфинансирање
пројеката и активности у области подршке породици;

-

Правилник о начину додјеле средстава сигурним кућама;

-

Методологија управљања грантовима за програме и пројекте који се
финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске;

-

Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза;

-

Правилник о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске
кориснике;

-

Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за
запослене у јавном сектору Републике Српске.
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V
1.

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)
Увод

Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске (у даљем тексту:
Министарство) обавља управне и друге стручне послове дефинисане чланом 22.
Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број: 118/08;
11/09; 74/10; 86/10; 24/12; 121/12; 15/16 и 57/16).
Најзначајније активности Министарства су: анализирање демографских кретања;
праћење и предлагање мјера пронаталитетне политике; промовисање порoдичних
вриједности и одговорног родитељства; промовисање и примјену конвенција које се
односе на заштиту и права дјеце и породице; активности на заштити од насиља у
породици; провођење и унапређење омладинске политике; побољшање социјалног
статуса младих; подршку развоју омладинског организовања; реализацију
омладинских пројеката; оснивање и развој омладинских центара; унапређење и
развој волонтирања и подршку развоју волонтерске инфраструктуре; израду
стратегије и програма развоја спорта Републике Српске и обезбјеђивање средстава
за њихову реализацију; утврђивање критеријума за расподјелу средстава и праћење
намјенског утрошка тих средстава; остваривање међународне сарадње самостално
или преко заједничких органа Босне и Херцеговине; регистрацију спортских
организација; прикупљање и обраду статистичких података и вођење укупне
информатике у спорту.
Пословање Министарства обавља се у систему јединственог рачуна трезора, чија је
Главна књига у потпуности у саставу Главне књиге трезора Републике Српске.
Министарство је у законом прописаном року доставило примједбе на Нацрт
извјештаја о проведеној финансијској ревизији. Главна служба за ревизију јавног
сектора Републике Српске је са дужном пажњом размотрила примједбе и оцијенила
да се ради о образложењима која не могу утицати на налазе и закључке, нити
мишљење Главног ревизора. Техничка грешка је прихваћена и извршена је
корекција исте.
Препоруке дате у овом извјештају, у циљу њиховог наглашавања, болдоване
су и писане италик словима.

2.

Провођење препорука из претходног извјештаја

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске извршила је
финансијску ревизију Министарства за 2016. годину и том приликом је дато шест
препорука, од којих се три односе на отклањање неправилности које су од утицаја
на финансијске извјештаје и три препоруке на усклађеност пословања са значајним
законским и другим прописима.
Министарство је 25.07.2017. године Главној служби за ревизију јавног сектора
Републике Српске доставило План провођења препорука датих у Извјештају о
проведеној финансијској ревизији Министарства породице, омладине и спорта
Републике Српске за 2016. годину, што је у складу са чланом 21. став (3) Закона о
ревизији јавног сектора Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 98/05 и 20/14).
Вршећи финансијску ревизију Министарства за 2017. годину утврдили смо да једна
препорука везано за финансијске извјештаје није проводива, једна је проведена и
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једна препорука је дјелимично проведена. Везано за усклађеност пословања једна
препорука је проведена, а двије нису проведене.
Препоруке везане за финансијске извјештаје:
1) да се приликом измирења обавеза из претходне године врши исказивање
издатака по основу измирења обавеза из ранијих година у извршењу буџета
текуће године, у складу са чланом 118. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 98/16 и 115/17) није
проводива, јер је у току ревидираног периода значајно мијењана одредба
наведеног правилника, везано за обухват осталих издатака по основу
измирења обавеза из ранијих година;
2) да се наплата потраживања из ранијих година евидентира у оквиру
примитака у складу са Правилником о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике и Правилником о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“,
број 115/17) је проведена (тачка 6.1.1. извјештаја);
3) да се класификација расхода по основу поклона, службеног путовања,
грантова и дознака врши у складу са Правилником о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике, дјелимично је проведена (тачка 6.1.2.2 извјештаја).
Препоруке везане за усклађеност пословања:
1) да се врши објава основних елемената уговора на веб-страници за све
поступке јавних набавки је проведена;
2) да се поштује Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и
иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 73/10) и да се у оквиру расхода за службена
путовања признају трошкови које на службеним путовањима остваре
запослени, није проведена (тачка 6.1.2.2. извјештаја);
3) да се донесу и ускладе интерни акти/правилници за додјелу средстава гранта
у складу са Методологијом управљања грантовима за програме и пројекте
који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике
Српске, те да се врши планирање, додјела, извјештавање и контрола
трошења средстава гранта у складу с тим, није проведена (тачка 6.1.2.4.
извјештаја).

3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

Унутрашња организација и систематизација радних мјеста у Министарству
дефинисана је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста („Службени гласник Републике Српске“, број: 18/16 и 113/16) којим је, поред
министра, систематизовано 36 радних мјеста са 48 извршилаца.
У Министарству је на дан 31.12.2017. године, поред министра, био запослен 41
радник, од којих су 6 именована лица, 33 на неодређено и 2 на одређено вријеме.
За предсједника пописне комисије именовано је лице које руководи организационом
јединицом у оквиру које се (између осталог) обављају финансијско-плански и
рачуноводствени послови, што није у складу са чланом 14. Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
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стањем имовине и обавеза („Службени гласник Републике Српске“, број 45/16).
Извјештај о извршеном попису основних средстава, ситног инвентара, потраживања
и обавеза на дан 31.12.2017. године не садржи податке о стручној и професионалној
квалификацији, као ни радном ангажману лица ангажованих на попису, што није у
складу са чланом 20. став (1) тачка 2) наведеног правилника.
Обрачун путних трошкова не садржи датум када је радник поднио исти на правдање.
Трошкови службеног путовања се, у складу са чланом 16. став (1) Уредбе о
накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у јавном
сектору Републике Српске, правдају у року од седам дана од дана завршетка
службеног путовања.
Правилник о интерној контроли и интерним контролним поступцима из 2011. године
(измјене и допуне 2013. године) није усклађен са Законом о систему интерних
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 91/16), а што је Министарство било у обавези да учини
према члану 59. наведеног закона.
Додјела средстава гранта у Министарству врши се на основу интерних аката
(правилника) из 2010. године у ресору спорта, односно 2012. године у ресору
омладине, који нису усклађени са Методологијом управљања грантовима за
програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета
Републике Српске. Планом рада Министарства за 2017. годину планиране су
активности на изради Стратегије развоја спорта у Републици Српској за период
2016-2020. године (израда приједлога стратегије планирана до маја 2017. године),
што Министарство није реализовало. Носиоцима развоја спорта у појединим
случајевима одобрено је више средстава у односу на достављени финансијски
захтјев.
У Министарству је запослен интерни ревизор. У току 2017. године извршене су три
ревизије, које се односе на: попис основних средстава и обавеза на дан 31.12.2016.
године, обрачун плата за период април-мај 2017. године и додјелу средстава путем
конкурса у 2017. години. За утврђене неправилности интерни ревизор је дао
препоруке.
Препоручујемо министру да:
-

обезбиједи да се попис имовине и обавеза врши у складу са члановима
14. и 20. став (1) тачка 2) Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза;

-

обезбиједи да се трошкови службеног путовања правдају у складу са
чланом 16. став (1) Уредбе о накнадама за службена путовања у земљи
и иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске.

-

поступи у складу са чланом 59. Закона о систему интерних
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске;

-

обезбиједи да се интерни акти (правилници) за додјелу средстава
гранта у ресору спорта и омладине ускладе са Методологијом
управљања грантовима за програме и пројекте који се финансирају
или суфинансирају средствима буџета Републике Српске.
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4.

Набавке

Планом јавних набавки (укључујући и пет измјена плана) за 2017. годину планиране
су набавке укупне вриједности 293.270 КМ без пореза на додату вриједност (у
даљем тексту: ПДВ), од чега за набавку роба 213.970 КМ и услуга 79.300 КМ.
Министарство је у 2017. години провело набавке укупне вриједности 207.970 КМ (без
ПДВ-а), односно 71% вриједности планираних набавки. Набавке су проведене путем
отвореног поступка, конкурентског захтјева за достављање понуда и директног
споразума.
Ревизијским испитивањем обухваћено је 7 различитих поступака набавки
вриједности 125.894 КМ (без ПДВ-а), односно 61% укупне вриједности проведених
набавки. Нису утврђене неусклађености са Законом о јавним набавкама („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14).

5.

Припрема и доношење буџета

Буџетски захтјев Министарства за 2017. годину износи 7.658.100 КМ, а чине га:
расходи за лична примања запослених (1.390.800 КМ), расходи по основу коришћења
роба и услуга (474.300 КМ), субвенције (1.450.000 КМ), грантови (2.232.000 КМ),
дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и
градова (625.000 КМ), трансфери између и унутар јединица власти (1.365.000 КМ) и
издаци за нефинансијску имовину (121.000 КМ).
Додатни буџетски захтјев износи 1.867.000 КМ и чине га: расходи по основу
коришћења роба и услуга (14.000 КМ), субвенције (200.000 КМ), грантови (471.000
КМ), дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова (70.000 КМ), трансфери између и унутар јединица власти (112.000
КМ) и издаци за отплату осталих дугова (1.000.000 КМ).
Одлуком о усвајању буџета за 2017. годину („Службени гласник Републике Српске“,
број 116/16) Министарству је одобрен буџет у износу од 7.809.300 КМ, од чега су:
расходи за лична примања запослених (1.250.500 КМ), расходи по основу коришћења
роба и услуга (446.800 КМ), субвенције (1.600.000 КМ), грантови (2.746.000 КМ),
дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општине и
градова (265.000 КМ), трансфери између и унутар јединица власти (1.380.000 КМ) и
издаци за нефинансијску имовину (121.000 КМ).
У оквиру одобреног буџета извршено је шеснаест реалокација у укупном износу од
556.770 КМ. Из буџетске резерве Министарству су, по рјешењима Владе Републике
Српске, одобрене двије реалокације на позицију „текући грантови спортским
организацијама“, у износу од 40.000 КМ за финансирање активности Тениског клуба
„Младост“ Бања Лука (спонзорство „АТP Challenger Banja Luka 2017“) и 100.000 КМ за
финансијску помоћ фудбалском клубу „Борац“ Бања Лука.

6.

Финансијски извјештаји

У обрасцима финансијских извјештаја Преглед планираних и остварених прихода,
примитака, расхода и издатака исказаних у ГКТ на рачуноводственом фонду 01
(образац 2) и Преглед прихода, примитака, расхода и издатака исказаних у ГКТ на
рачуноводственим фондовима од 01 до 05 (образац 3а) нису попуњене колоне које
се односе на претходну годину, што није у складу са члановима 15, 16, 28. и 29.
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник
Републике Српске“, број 15/17).
10

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства породице,
омладине и спорта Републике Српске за период 01.01-31.12.2017. године

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

Одступање у примјени одредби Правилника о финансијском извјештавању
буџетских корисника које се односе на исказивање упоредних података о
приходима, расходима, примицима и издацима за претходну годину је посљедица
примјене новог Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике, којим су измијењени структура и
садржај појединих позиција (прихода, расхода, примитака и издатака). Због тих
промјена и због увођења нових позиција које нису садржане у ранијем контном
плану, ретроактивно преправљање података презентованих у финансијским
извјештајима за претходну годину није вршено (члан 125. став (3) Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике).
Уз обрасце годишњих финансијских извјештаја буџетски корисници дужни су да,
поред осталог, сачине и писано образложење уз посебан осврт на узроке значајних
разлика у односу на план и претходну годину и било каква друга кретања
финансијских показатеља, у складу са чланом 46. став (5) Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника и МРС-ЈС 1 (параграф 56.), што
Министарство није учинило (тачка 6.5. извјештаја).

6.1.

Извјештај о извршењу буџета

Извршење буџета за 2017. годину исказано је у износу од 7.743.724 КМ, што је 99%
у односу на одобрени буџет.
6.1.1.

Приходи и примици

Укупни приходи и примици Министарства исказани су у износу од 75.302 КМ, а чине
их: непорески приходи (110 КМ), приходи обрачунског карактера (2.904 КМ) и остали
примици (72.288 КМ).
Приходи обрачунског карактера највећим дијелом односе се на наплату коригованих
потраживања по основу рефундација за накнаду плата од Јавног фонда за дјечију
заштиту (2.856 КМ).
Остали примици односе се на примитке за накнаде плата за родитељско одсуство
(породиљко одсуство и рад са половином радног времена због појачане његе и
бриге о дјетету), који се рефундирају од Јавног фонда за дјечију заштиту.
6.1.2.

Расходи и издаци

Укупни расходи и издаци исказани су у износу од 7.766.316 КМ, а чине их: расходи
за лична примања запослених; расходи по основу коришћења роба и услуга;
субвенције; грантови; дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Републике, општина и градова; расходи обрачунског карактера; трансфери између и
унутар јединица власти и издаци.
Извршење буџета за 2017. годину исказано је у износу од 7.743.724 КМ и за 1% је
ниже у односу на одобрени буџет.
6.1.2.1.

Расходи за лична примања запослених

Расходи за лична примања исказани су у износу од 1.154.033 КМ, нижи су за 8% у
односу на одобрени буџет. Односе се на расходе за: бруто плате (1.079.373 КМ),
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада
(26.614 КМ), накнаду плата за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих
накнада плата (38.836 КМ), те новчане помоћи приликом рођења дјетета и друге
једнократне помоћи (9.210 КМ).
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства породице,
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Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по
основу рада односе се на: накнаде за превоз на посао и са посла (6.875 КМ),
награде за посебне резултате у раду (6.631 КМ), дневнице за службена путовања
(8.742 КМ), те порезе и доприносе на накнаде (4.366 КМ). Ови расходи виши су за
31% у односу на одобрени буџет од 20.300 КМ. Наведено одступање покривено је
прерасподјелом у оквиру расхода за лична примања запослених.
Награде за посебне резултате у раду исплаћене су за пет радника у висини до једне
просјечне плате запосленог остварене у претходном мјесецу прије додјељивања
награде, у складу са чланом 15. став (1) тачка 7) и ставом (3) Посебног колективног
уговора за запослене у органима управе Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 67/16 и 104/17).
6.1.2.2.

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од 281.976 КМ,
нижи су за 37% у односу на одобрени буџет. Односе се на: расходе по основу
утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга; расходе
режијског материјала; текућег одржавања; расходе по основу путовања и смјештаја;
расходе за стручне услуге и остале некласификоване расходе.
Расходи за текуће одржавање исказани су у износу од 15.156 КМ, нижи су за 37% у
односу на одобрени буџет. Највећим дијелом односе се на текуће одржавање три
службена аутомобила Министарства (14.383 КМ).
Расходи по основу путовања и смјештаја исказани су у износу од 27.724 КМ, нижи
су за 16% у односу на одобрени буџет. Чине их расходи по основу путовања и
смјештаја у земљи (3.666 КМ) и иностранству (4.587 КМ), те расходи по основу
утрошка горива (19.471 КМ).
Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи у износу од 536 КМ односе се на
трошкове смјештаја седам најперспективнијих спортиста поводом присуства
манифестацији „Избор 10 најперспективнијих спортиста Републике Српске за 2017.
годину“, која је одржана у Бањој Луци. Класификација наведених расхода није у
складу са чланом 92. став (7) Правилника о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, као и чланом 3. Уредбе о
накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у јавном
сектору Републике Српске. Накнаде за службена путовања се, у смислу наведене
уредбе, односе на накнаде трошкова смјештаја, исхране и превоза за радника ради
обављања одређених службених послова.
Расходи за стручне услуге исказани су у износу од 63.202 КМ, нижи су за 60% у
односу на одобрени буџет. Односе се на: расходе за услуге осигурања возила и
запослених (4.312 КМ), услуге штампања, графичке обраде, копирања и увезивања
(14.499 КМ), објављивања конкурса за додјелу средстава (7.055 КМ), остале услуге
информисања и медија (11.050 КМ), услуге превођења (8.860 КМ), одржавања
рачунарских програма и рачунара (4.753 КМ) и остале стручне услуге (12.673 КМ).
У Напоменама/образложењима уз финансијске извјештаје наведени расходи
образложени су по програмским активностима (Стратегија унапређења подршке
породици у Републици Српској; Стратегија за сузбијање насиља у породици у
Републици Српској и Мале олимпијске игре Републике Српске), како су расходи за
стручне услуге и одобрени буџетом за 2017. годину.
Остали некласификовани расходи исказани су у износу од 144.578 КМ, нижи су за
19% у односу на одобрени буџет. Највећим дијелом односе се на расходе за бруто
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накнаде по уговору о дјелу (75.378 КМ), расходе по основу репрезентације (13.377
КМ) и остале непоменуте расходе (23.259 КМ).
Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу највећим дијелом односе се на
ангажоване професоре физичког васпитања који воде школске екипе на општинско
такмичење у одбојци и кошарци (Лига такмичење у Бањој Луци) и координаторе
регија и спортова – Координациони одбор Малих олимпијских игара Републике
Српске (40.477 КМ), те уговоре о дјелу са координаторима (професори физичког
васпитања) везано за пројекат Љетна школа спорта (12.270 КМ).
Расходи по основу репрезентације односе се на: репрезентацију у земљи (8.742 КМ)
и иностранству (791 КМ), поклоне (3.421 КМ) и остале расходе по основу
репрезентације (423 КМ).
Расходи по основу репрезентације у земљи у износу од 4.897 КМ односе се на
угоститељске услуге пружене од стране Угоститељског сервиса за период јануар јул 2017. године. Расходи за угоститељске услуге у износу од 5.541 КМ за период
01.08-31.12.2017. године нису евидентирани у Министарству, по основу
информације од 31.12.2017. године која је примљена од Министарства трговине и
туризма Републике Српске (Угоститељски сервис).
У Напоменама/образложењима уз финансијске извјештаје информације везане за
остале некласификоване расходе објелодањене су по програмским активностима
(Савјет за дјецу Републике Српске; Савјет за демографску политику Републике
Српске; Савјет за сузбијање насиља у породици и породичној заједници), како су
наведени расходи и одобрени буџетом за 2017. годину.
6.1.2.3.

Субвенције

Субвенције су исказане у износу од 1.402.162 КМ и за 12% су ниже у односу на
одобрени буџет. Односе се на субвенционисање каматне стопе (у висини 1% од
номиналне банкарске каматне стопе) на стамбене кредите за младе и младе брачне
парове. Средства се одобравају по јавном конкурсу (који расписује Министарство), у
складу са Правилником о субвенционисању каматне стопе на стамбене кредите за
младе и младе брачне парове („Службени гласник Републике Српске“, број 90/12).
Министарство је у 2017. години расписало два конкурса за избор корисника
субвенције каматне стопе, по којим су одобрене субвенције за 460 нових корисника
(266 по првом и 194 по другом конкурсу). Програм се реализује од 2008. године и
закључно са 31.12.2017. године одобрене су укупно 3.233 субвенције.
6.1.2.4.

Грантови

Грантови су исказани у износу од 3.044.574 КМ и виши су за 11% у односу на
одобрени буџет од 2.746.000 КМ. Оквир је обезбијеђен реалокацијама у оквиру
одобреног буџета Министарства. Такође, из буџетске резерве, по рјешењима Владе
Републике Српске, одобрен је износ од 140.000 КМ.
Грантови се односе на текуће грантове: спортским и омладинским организацијама и
удружењима (2.377.249 КМ), oрганизацијама и удружењима за афирмацију
породице (122.000 КМ), непрофитним организацијама (75.972 КМ), појединцима
(406.370 КМ) и капиталне грантове младима и омладинским организацијама у
руралним срединама (62.983 КМ).
Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима
расчлањени су према намјени финансирања на текуће грантове спортским
организацијама и удружењима (1.677.105 КМ) и текуће грантове омладинским
организацијама и удружењима (700.144 КМ).
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Текући грантови спортским организацијама и удружењима односе се на
финансирање: спортских организација (1.226.655 КМ), спортских клубова и
манифестација у Брчко Дистрикту (125.000 КМ), спортских организација лица са
инвалидитетом у Републици Српској (84.450 КМ), те пројеката и програма у складу
са Законом о играма на срећу (241.000 КМ).
Текући грантови спортским организацијама односе на финансирање: рада
спортских савеза Републике Српске, помоћ у организовању међународних спортских
манифестација, те помоћ спортским организацијама и пројектима развоја спорта.
Средства су највећим дијелом одобрена: према програму развоја спорта Републике
Српске (474.150 КМ); по конкурсу (200.800 КМ); путем текућих захтјева (313.200 КМ)
и за рад канцеларија 36 регистрованих спортских савеза Републике Српске (89.500
КМ). Из буџетске резерве одобрен је износ од 40.000 КМ за финансирање
активности Тениског клуба „Младост“ Бања Лука (спонзорство „АТP Challenger Banja
Luka 2017“) и износ од 100.000 КМ за финансијску помоћ фудбалском клубу „Борац“
Бања Лука.
Путем конкурса додјељује се 16% грантова спортским организацијама. Такође,
поједине спортске организације за исту манифестацију подржане су више пута (као
манифестација од посебног значаја и путем конкурса), што није у складу са чланом
12. став (5) Методологије управљања грантовима за програме и пројекте који се
финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске.
Tекући грантови за финансирање спортских клубова и спортских манифестација
у Брчко Дистрикту одобравају се на основу Правилника о условима и
критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 17/10). По конкурсу је одобрен износ од
74.000 КМ, а по основу програма развоја спорта Републике Српске износ од 51.000
КМ. Вредновање појединих захтјева по конкурсу од стране Комисије за процјену и
избор пројеката није у складу критеријумима дефинисаним чланом 11. наведеног
правилника.
Текући грантови за финансирање пројеката и програма у складу са Законом о
играма на срећу одобравају се спортским организацијама и спортистима
(појединцима) за учешће на званичним међународним такмичењима и домаћим
првенствима. Критеријуми и поступак расподјеле средстава дефинисани су
Правилником о посебним критеријумима и поступку за расподјелу средстава од
игара на срећу („Службени гласник Републике Српске“, број 94/14). Расподјела
средстава извршена је по једном проведеном конкурсу што није у складу са чланом
6. наведеног правилника, којим је дефинисано да се расподјела средстава од игара
на срећу врши два пута годишње. Наведеним средствима у 2017. години
финанансирана је 51 спортска организација и 28 спортиста. У појединим
случајевима министар није донио рјешење о одабиру и финансирању корисника
средстава од игара на срећу, а што је био у обавези према члану 11. наведеног
правилника.
Текући грантови омладинским организацијама и удружењима односе се на: пројекте
за унапређење и развој омладинског организовања (418.230 КМ), пројекте подршке
међународне сарадње и мобилности младих (93.100 КМ), развој волонтирања
(69.962 КМ), те грантове: јавним установама и установама образовања (62.000 КМ),
младима и омладинским организацијама у руралним срединама (43.852 КМ) и
удружењу од јавног интереса (13.000 КМ).
Текући грантови за унапређење и развој омладинског организовања одобравају се
у складу са Правилником о условима и критеријумима за финансирање програма и
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пројеката за побољшање положаја младих и унапређење и развој омладинског
организовања („Службени гласник Републике Српске“, број 104/12). У 2017. години
одобрена су средства у износу од 418.230 КМ за 84 пројекта, по конкурсу 227.374 КМ
и у складу са Акционим планом провођења омладинске политике Републике Српске
за 2017. годину (у даљем тексту: акциони план) износ од 190.856 КМ.
Текући грантови за подршку међународне сарадње и мобилности младих
одобрени су по конкурсу у износу од 29.000 КМ (6 пројеката) и у складу са акционим
планом износ од 64.100 КМ (9 пројеката).
Текући грант удружењу од јавног интереса у износу од 13.000 КМ односи се на
грант Омладинском савјету Републике Српске за рад канцеларије.
Текући грантови организацијама и удружењима за афирмацију породице
односе се на текуће грантове непрофитним удружењима (110.000 КМ) и
удружењима од јавног интереса (12.000 КМ). Средства се додјељују у складу са
Правилником о критеријумима и условима за финансирање и суфинансирање
пројеката и активности у области подршке породици („Службени гласник Републике
Српске“, број 23/16). По јавном конкурсу одобрен је износ од 53.500 КМ (40
пројеката), а у складу са Акционим планом унапређивања и развоја подршке
породицама у Републици Српској за 2017. годину подржане су активности у износу
од 56.500 КМ. Такође, удружењу родитеља са четворо и више дјеце Републике
Српске (2016. године проглашено удружењем од јавног интереса) одобрен је износ
од 12.000 КМ.
Текући грантови непрофитним организацијама (пројекат Мале олимпијске
игре Републике Српске) односе се на финансирање регионалних такмичења у
организацији удружења педагога физичке културе.
Текући грантови појединицима односе се на национална спортска признања
Републике Српске (234.080 КМ) и стипендије спортистима у Републици Српској
(172.290 КМ).
Национална спортска признања Републике Српске додјељују се бившим
спортистима у виду мјесечног новчаног примања, у складу са чланом 133а. Закона о
спорту Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 4/02; 66/03;
73/08 и 102/08). Право на новчану накнаду има десет спортиста, у висини од једне
до три посјечне нето зараде у Републици Српској за децембар претходне године,
зависно од ранга освојених признања у току такмичарског бављења спортом.
Стипендије спортистима у Републици Српској исплаћују се у складу са Правилником
о условима и критеријумима за стипендирање перспективних спортиста Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 15/07). Путем конкурса
додијељене су 74 стипендије - перспективним спортистима (54), спортистима са
инвалидитетом (10) и потецијалним олимпијским кандидатима (10), у укупном износу
од 123.540 КМ. Министарство је додијелило помоћ за 21 лице (текући захтјеви) у
укупном износу од 44.550 КМ. Такође, у оквиру манифестације „Избор 10 најбољих
спортиста Републике Српске“ додијељене су награде у укупном износу од 4.200 КМ.
Капитални грантови младима и омладинским организацијама у руралним
срединама односе се на финансирање пројеката за унапређење и побољшање
положаја младих на селу кроз стварање бољих услова за образовање,
предузетништво, те изградњу и опремање омладинских центара за младе. По
јавном конкурсу одобрен је износ од 55.983 КМ (16 пројеката), а у складу са
акционим планом 7.000 КМ.
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Додјела средстава гранта у ресору спорта није вршена у складу са важећим
интерним актима (правилницима), нити са Методологијом управљања грантовима за
програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета
Републике Српске, у дијелу расподјеле средстава, оцјењивања пројеката и надзора
над утрошеним средствима.
Препоручујемо министру да обезбиједи да се додјела средстава гранта у
ресору спорта врши у складу са усвојеним интерним актима и
Методологијом за управљање грантовима за програма и пројекте који се
финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске, у
дијелу расподјеле средстава, оцјењивања пројеката и надзора над
утрошеним средствима.
6.1.2.5.

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Републике, општина и градова

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и
градова исказане су у износу од 339.972 КМ и за 28% су више у односу на одобрени
буџет од 265.000 КМ. Наведено одступање покривено је прерасподјелом у оквиру
одобреног буџета (кроз пет реалокација). Односе се на текуће дознаке грађанима
(39.300 КМ) и пружаоцима услуга социјалне заштите (300.672 КМ).
Текуће дознаке грађанима за унапређење и развој породичног живота у Републици
Српској односе се на финансирање активности (захтјева) хуманитарног карактера.
Средства се одобравају у складу са чланом 9. став (4) Правилника о критеријумима
и условима за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области
подршке породици.
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите односе се на средства додијељена
сигурним кућама за привремено збрињавање, сигуран смјештај и помоћ жртвама
насиља у породици у Републици Српској. Средства се додјељују на основу јавног
конкурса, у складу са Правилником о начину додјеле средстава сигурним кућама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 62/13 и 11/17). Министарство је у току
године провело четири конкурса за дознаку средстава за три сигурне куће које су
уписане у регистар сигурних кућа, који води Министарство.
6.1.2.6.

Расходи обрачунског карактера

Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 22.592 КМ, а чине их:
набавна вриједност реализованих залиха - набавка ауто гума (6.163 КМ), расходи по
основу амортизације (10.978 КМ), остали расходи обрачунског карактера (2.650 КМ)
и расходи обрачунског карактера по основу корекције ненаплативих потраживања
од Фонда здравственог осигурања Републике Српске (2.801 КМ).
Расходи по основу амортизације односе се на амортизацију превозних средстава
(4.571 КМ), рачунарске и друге опреме (4.945 КМ) и нематеријалне имовине (1.462
КМ). Обрачунати су примјеном амортизационих стопа прописаних Правилником о
примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике („Службени
гласник Републике Српске“, број 110/16).
Остали расходи обрачунског карактера односе се на губитке по основу расходовања
опреме (неамортизована вриједност три мобилна телефона).
6.1.2.7.

Трансфери између и унутар јединица власти

Трансфери између и унутар јединица власти исказани су у износу од 1.372.667 КМ и
нижи су за 1% у односу на одобрен буџет. Односе се на трансфере између
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различитих јединица власти (1.034.179 КМ) и трансфере унутар исте јединице
власти (338.488 КМ).
Трансфери између различитих јединица власти односе се на трансфере:
удружењима и организацијама за афирмацију породице (52.950 КМ), јединицама
локалне самоуправе за пројекте и активности у области спорта (45.100 КМ) и Јавном
фонду за дјечију заштиту (936.129 КМ).
Трансфери удружењима и организацијама за афирмацију породице додјељују се по
јавном конкурсу (39.000 КМ) и према утврђеном програму рада (13.950 КМ), у складу
са Правилником о критеријумима и условима за финансирање и суфинансирање
пројеката и активности у области подршке породици.
Трансфери јединицама локалне самоуправе за пројекат Мале олимпијске игре
Републике Српске односе се на финансирање регионалних такмичења, републичких
финала у организацији средњих школа и проглашења најбољих школских екипа.
Организација пројекта дефинисана је Правилником о организовању школског спорта
у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 108/07; 99/09 и
8/15). За сваку школску годину министар именује координациони одбор, који у
сарадњи са локалним заједницама, основним и средњим школама организује,
проводи и надгледа провођење пројекта.
Трансфери Јавном фонду за дјечију заштиту највећим дијелом односе се на
једнократне новчане накнаде мајкама, у износу од 600 КМ за треће и 450 КМ за
четврто рођено дијете, у циљу имплементације пронаталитетне политике. Накнаде
се исплаћују на основу захтјева које Јавни фонд за дјечију заштиту мјесечно
доставља Министарству.
Трансфери унутар исте јединице власти односе се на трансфере
Министарству просвјете и културе Републике Српске за набавку уџбеника (219.263
КМ) и трансфере за пројекте и активности у области спорта (94.225 КМ) и породице
(25.000 КМ).
Трансфери за набавку уџбеника односе се на набавку школских уџбеника за
одличне ученике основних школа (од трећег до деветог разреда) из породица са
четворо и више дјеце. Активности додјеле и контроле намјенског утрошка средстава
дефинисане су Протоколом о сарадњи, који је закључен 27.07.2017. године између
Министарства и Министарства просвјете и културе Републике Српске.
Трансфери за пројекат Мале олимпијске игре Републике Српске односе се на
финансирање: регионалних такмичења, републичких финала у организацији
основних школа и проглашења најбољих школских екипа.
Трансфери за пројекте и активности у области породице су трансфери основним
школама за: пројекте и активности у области подршке породици (по јавном конкурсу
одобрено седам пројеката, укупне вриједности 19.700 КМ), активности усмјерене на
побољшање услова боравка дјеце у основним школама (3.500 КМ) и награде за
најбоље литерарне радове поводом обиљежавања „Дјечије недеље“ (1.800 КМ).
6.1.2.8.

Издаци

Издаци су исказани у износу од 148.341 КМ, виши су за 23% у односу на одобрени
буџет од 121.000 КМ. Наведено одступање покривено је реалокацијама са позиције
„расходи за бруто плате запослених“, по рјешењима Владе Републике Српске.
Издаци се односе на издатке за нефинансијску имовину (92.582 КМ) и издатке за
накнаде плата за вријеме породиљског одсуства и боловања који се рефундирају од
фондова обавезног социјалног осигурања (55.758 КМ).
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омладине и спорта Републике Српске за период 01.01-31.12.2017. године

17

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

Издаци за нефинансијску имовину односе се на издатке за произведену сталну
имовину (86.419 КМ) и издатке за залихе материјала, робе и ситног инвентара (6.163
КМ).

6.2.

Имовина, обавезе и извори

6.2.1.

Имовина

Министарство је на дан 31.12.2017. године исказало имовину бруто вриједности
439.759 КМ, исправке вриједности 312.270 КМ и нето вриједности 127.489 КМ. Нето
вриједност имовине чини нефинансијска имовина (101.774 КМ) и финансијска
имовина (25.715 КМ).
Нефинансијску имовину чини нефинансијска имовина у сталним средствима бруто
вриједности 402.783 КМ, исправке вриједности 301.009 КМ и нето вриједности
101.774 КМ.
Нефинансијску имовину у сталним средствима чине: превозна средства (78.954 КМ),
рачунарска и друга опрема (17.249 КМ), нематеријална произведена имовина рачунарски програми (806 КМ), драгоцјености - умјетничка дјела (1.900 КМ) и
нематеријална непроизведена имовина - лиценце (2.865 КМ).
У току године евидентирано је повећање вриједности нефинансијске имовине у
сталним средствима по основу набавке: службеног аутомобила (76.547 КМ),
рачунарске опреме (6.759 КМ), канцеларијског намјештаја (1.040 КМ), мобилног
телефона (1.161 КМ) и антивирус лиценце (912 КМ).
На основу одлуке министра (по приједлогу комисије за попис) на дан 31.12.2017.
године извршено је расходовање неупотребљиве комуникационе опреме (ТВ,
антена и три мобилна телефона набављена 2015. године) и рачунарског антивирус
програма, укупне бруто вриједности 5.906 КМ, исправке вриједности 3.256 КМ и
нето вриједности 2.650 КМ.
Финансијска имовина исказана је у бруто вриједности 36.976 КМ, исправке
вриједности 11.261 КМ и нето вриједности 25.715 КМ.
Нето вриједност финансијске имовине највећим дијелом односи се на потраживања
по основу накнаде рефундација за накнаду плата од Јавног фонда за дјечију
заштиту (23.130 КМ).
Исправка вриједности потраживања у износу од 11.261 КМ односи се на корекцију
потраживања од Фонда здравственог осигурања Републике Српске, по основу
рефундација за накнаду плата из доприноса (период 2011-2016. година).
6.2.2.

Обавезе

Обавезе Министарства на дан 31.12.2017. године исказане су у износу од 4.302.175
КМ, а односе се на дугорочне обавезе (5.375 КМ) и краткорочне обавезе (4.296.800
КМ).
Дугорочне обавезе чине дугорочно разграничени расходи (4.880 КМ) и остала
дугорочна разграничења (495 КМ).
Краткорочне обавезе односе се на:
-
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обавезе за лична примања запослених (111.436 КМ);
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-

обавезе из пословања (220.703 КМ), које чине обавезе: за набавку роба и
услуга (195.957 КМ), према физичким лицима (15.200 КМ) и за порезе и
доприносе (9.546 КМ);

-

обавезе за субвенције (852.647 КМ);

-

обавезе за грантове (2.200.825 КМ);

-

обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Републике, општине и градова (113.060 КМ);

-

краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама
власти (523.416 КМ), које чине обавезе за трансфере јединицама локалне
самоуправе (53.100 КМ) и Јавном фонду за дјечију заштиту (470.316 КМ);

-

краткорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице
власти (275.263 КМ) и

-

остала краткорочна разграничења (-550 КМ), која се односе на поврат
средстава по основу субвенције каматне стопе.

Обавезе пренесене из 2016. године, у износу од 3.766.193 КМ, измирене су током
2017. године. Од укупно исказаних краткорочних обавеза на дан 31.12.2017. године,
до истека рока за израду и достављање годишњих финансијских извјештаја
(28.02.2018.) нису измирене обавезе у износу од 1.469.823 КМ, oд чега су обавезе за
грантове 1.314.471 КМ.
6.2.3.

Извори и промјене на нето имовини

Министарство нема властите изворе средстава.

6.3.

Ванбилансна евиденција

Није било пословних догађаја који би захтијевали ванбилансно евидентирање.

6.4.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

Није било пословних догађаја по основу којих би требало исказати потенцијалну
имовину и потенцијалне обавезе.

6.5.

Напомене/образложења уз финансијске извјештаје

Уз годишње финансијске извјештаје Министарство је сачинило и писмена
образложења која, у складу са чланом 46. Правилника о финансијском
извјештавању буџетских корисника, на систематичан начин упућују на позиције
презентоване у Прегледу прихода, примитака, расхода и издатака и Прегледу
имовине, обавеза и извора, те садрже основне информације о Министарству,
примијењеним рачуноводственим политикама и друге информације значајне за
разумијевање финансијских извјештаја, осим образложења која се односе на узроке
значајних разлика у односу на претходну годину.
Ревизијски тим
Мр Данијела Тепић, с.р.
Владимир Граховац, с.р.
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