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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Mишљење
Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Министарства правде 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 исказаних у главној књизи
трезора на рачуноводственим фондовима од 01 до 05; Преглед имовине, обавеза и
извора са стањем на дан 31.12.2018. 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 правде Републике
Српске, истинито и објективно приказују, у свим материјално значајним аспектима,
финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2018. 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 правде 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 правде 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
2018. 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
Републици Српској. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, примјену и
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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, 20.03.2019. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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II

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији усклађености

Мишљење
Уз ревизију финансијских извјештаја Министарства правде Републике Српске за
2018. годину, извршили смо ревизију усклађености активности, финансијских
трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним
законским и другим прописима.
Пo нашем мишљењу, активности, финансијске трансакције и информације
приказане у финансијским извјештајима Министарства правде Републике Српске
за 2018. годину су, у свим материјално значајним аспектима, у складу са
прописима којима су регулисане.
Основ за мишљење
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.
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 правде
Републике Српске обухваћено према дефинисаним критеријумима, усклађено са
законским и другим прописима. Процедуре подразумијевају процјену ризика од
значајних неусклађености са законима и прописима који регулишу пословање
Министарства правде Републике Српске.

Бања Лука, 20.03.2019. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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III

РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА

Препоруке везане за финансијске извјештаје
Препоручује се министру да обезбиједи да се:
1) обрачун плата запосленим врши по коефицијентима утврђеним Законом о
платама запослених у органима управе Републике Српске;
2) признавање расхода по основу услуга коришћења мобилних телефона врши
у цијелости, односно да се за дио расхода који иду на терет запослених
признају приходи и потраживања по том основу.
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IV

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ

Као критеријуме код ревизије усклађености пословања користили смо сљедеће
прописе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Закон о републичкој управи,
Закон о буџетском систему Републике Српске,
Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2018. годину,
Одлука о усвајању Другог ребаланса буџета за 2018. годину,
Закон о државним службеницима,
Закон о раду,
Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору
Републике Српске,
Закон о фискалној одговорности у Републици Српској,
Закон о јавним набавкама,
Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске,
Закон о доприносима,
Закон о порезу на доходак,
Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању
инвалида,
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,
Посебан колективни уговор за запослене у органима управе Републике
Српске.
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V

ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Министарство правде Републике Српске (у даљем тексту: Министарство)
представља орган извршне власти у Републици Српској организован у складу са
Законом о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број: 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 115/18). Послови које обавља
Министарство су дефинисани чланом 17. Закона о републичкој управи.
Министарство је смјештено у Административном центру Владе Републике Српске у
Бањој Луци. Финансијско пословање Министарства се обавља у потпуности преко
јединственог рачуна трезора путем директне конекције са трезором.
Предмет ревизије су појединачни финансијски извјештаји Министарства, сачињени
на основу евидентираних трансакција у оквиру главне књиге трезора на фонду 01
(буџет у ужем смислу).
На достављени Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији није било
примједби.
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 је извршила
финансијску ревизију Министарства за 2017. годину и том приликом су дате четири
препоруке за финансијске извјештаје.
Министарство је доставило Главној служби за ревизију јавног сектора Републике
Српске План активности о отклањању недостатака по препорукама датим у
Извјештају о ревизији финансијских извјештаја Министарства правде Републике
Српске за 2017. годину.
Министарство је од укупно четири препоруке провело три препоруке, док једна
препорука није проведена.
Министарство је провело три препоруке које су се односиле на то да: елаборат о
попису садржи све елементе прописане чланом 20. став (1) Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем
имовине и обавеза („Службени гласник Републике Српске“, број 45/16); приликом
набавке и стављања у употребу ауто-гума у потпуности се поштују одредбе члана
59. ставови (5), (6), (7), и (8) Правилника о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник
Републике Српске“, број: 98/16, 115/17 и 118/18); у писаним образложењима уз
финансијске извјештаје објелодане сва неусаглашена салда потраживања и
обавеза, као и разлози зашто усаглашавање није извршено.
Министарство није провело једну препоруку која се односиле на признавање
расхода по основу услуга коришћења мобилних телефона (тачка 6.1.2.1.
извјештаја).

3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
Министарству правде („Службени гласник Републике Српске“, број 88/14)
систематизовано је, поред министра, шефа Кабинета и савјетника министра,
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укупно 47 радних мјеста са 52 извршиоца. Правилником је систематизовано и
радно мјесто интерног ревизора (један извршилац).
Послови из дјелокруга Министарстава се обављају у организационим јединицама:
основне организационе јединице (Ресор правосуђа, Ресор за послове нотаријата,
адвокатуре, правобранилаштва, бесплатне правне помоћи и спровођење
Стратегије за борбу против корупције и Ресор за извршење кривичних санкција),
посебне организационе јединице (Кабинет министра и Секретаријат Министарства)
и унутрашње организационе јединице (одјељење, одсјек).
На дан 31.12.2018. године у Министарству је укупно било запослено 34 радника (не
рачунајући савјетнике министра) распоређених на 32 радна мјеста (13
намјештеника, 20 државних службеника и једно именовано лице) и то министар као
изабрано лице на мандатни период од четири године и 33 радника на неодређено
вријеме. Радно мјеста шефа Кабинета није попуњено у току 2018. године, док су
два савјетника министра ангажована по основу уговора о обављању послова
савјетника. У складу са чланом 82а, односно чланом 77. став (3) Закона о
републичкој управи министар може именовати највише два савјетника, мандат
савјетника траје колико и мандат министра, а престаје престанком мандата
министра, оставком или разрјешењем.
Правилником о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Министарству, брисани су чланови 21. и 29.
претходног правилника, који се односе на радно мјесто савјетника министра.
Наведеним правилником радно мјесто савјетника министра од 07.12.2018. године
није систематизовано.
Правилником о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Министарству правде систематизовано је, поред
министра, шефа Кабинета, 48 радних мјеста за 54 извршиоца, од чега 38
извршилаца су државни службеници, распоређени на 33 радна мјеста и 16
извршилаца намјештеници распоређени на 15 радних мјеста.
Правилником о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Министарству („Службени гласник Републике
Српске“, број 111/18), на који је Влада Републике Српске дала сагласност, Одлуком
о давању сагласности од 01.11.2018. године, као посебна организациона јединица
успостављена је Јединица за интерну ревизију. У оквиру Јединице за интерну
ревизију систематизована су два радна мјеста са три извршиоца (руководилац
Јединице за интерну ревизију и два интерна ревизора). У току 2018. године нису
попуњена радна мјеста руководиоца Јединице за интерну ревизију и једног
интерног ревизора. Послове интерног ревизора обавља један извршилац који
поред послова интерне ревизије обавља и послове јавних набавки. Обављање
послова који нису у вези са функцијом интерне ревизије није у складу са чланом
20. став (2) Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 91/16). Мјесто
извршиоца за јавне набавке у Министарству није систематизовано.
У току 2018. године интерни ревизор је извршио укупно шест интерних ревизија
финансијског пословања установа из области правосуђа, а односиле су се на
пословање окружних судова, основних судова, окружног јавног тужилаштва и једна
ревизија у оквиру Министарства (Обрачун и исплата личних примања). Једна
ревизија урађена је по захтјеву министра, а односи се на давање мишљења од
стране интерног ревизора на поступак набавке грађевинског објекта за смјештај
поравосудних институција у Граду Приједору. Проведеним интерним ревизијама
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утврђене су неправилности и дате препоруке једном Основном суду и Окружном
јавном тужилаштву.
Успостављање система финансијког управљања и контроле је у почетној фази.
Министар је именовао лице које је одговорно за финансијско управљање и
контролу. Донесен је план за успостављање и развој система финансијког
управљања и контроле за 2018. годину, сачињени полугодишњи и годишњи
извјештаји о спровођењу планираних активности на успостављању и развоју
система финансијког управљања и контроле, који су достављени Централној
јединици за хармонизацију финансијског управљања и контроле и интерне
ревизије. Сачињена је Изјава о достигнутом степену развоја система интерних
финансијских контрола за 2018. годину, гдје је наведено да ће се Књига пословних
процеса успоставити у 2019. години, из разлога што је едукација са практичним
примјерима Књиге пословних процеса обављена крајем 2018. године.
Измјене Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима
те осталих интерних правила и процедура у циљу унапређења система за
финансијско управљање и контроле у складу са одредбама Закона о систему
интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске није вршено.
Министар је именовао пописну комисију за обављање редовног годишњег пописа и
усаглашавања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза.
Елаборат о попису основних средстава, обавеза и потраживања и готовине у
Министарству је сачињен у складу са чланом 20. став (1) Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза(„Службени гласник Републике Српске“, број 45/16).
Осим за наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја ревизија није утврдила друге
недостатке система интерних контрола чиме су створене претпоставке за
функционисање истих на начин да обезбиједе истинито и фер извјештавање и
усклађеност пословања са законима и другим прописима.

4.

Набавке

Министарство је планом јавних набавки за 2018. годину, планирало провођење
укупно 13 поступака јавних набавки процијењене вриједности од 1.64.581 КМ без
пореза на додату вриједност (у даљем тексту: ПДВ-а). Министарство је извршило
једну допуну Плана јавних набавки за 2018. годину процијењене вриједности
76.923 КМ без ПДВ-а, док је за једну набавку донесено посебно рјешење о
покретању поступка јавне набавке процијењене вриједности до 6.000 КМ.
Планом јавних набавки поред осталог планирана је и набавка услуга путовања и
смјештаја лица у поступку екстрадиције (25.641 КМ без ПДВ-а) и услуге смјештаја
осуђених лица на обавезно психијатријско лијечење (1.538.462 КМ без ПДВ-а).
Набавка услуга путовања и смјештаја лица у поступку екстрадиције проводи се у
оквиру надлежности Босне и Херцеговине, а смјештај осуђених лица на обавезно
психијатријско лијечење на основу Споразума за смјештај осуђеника у Завод за
форензичку психијатрију Соколац („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број
03/09). За наведене специфичне услуге Министарство није проводило посебне
поступке јавних набавки јер сe оне проводе у складу са надлежностима Босне и
Херцеговине и Споразума за смјештај осуђеника у Заводу за форензичку
психијатрију Соколац.
У току 2018. године окончан је поступак јавне набавке који је покренут у 2017.
години за куповину пословног објекта за смјештај правосудних институција у Граду
Приједору (тачка 6.2.1.1. извјештаја).
8

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства правде
Републике Српске за период 01.01-31.12.2018. године

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

Од укупно планираних набавки за 2018. годину у вриједности од 164.530 КМ без
ПДВ-а (не рачунајући претходно споменуте набавке које су изузете од примјене
одредаба Закона о јавним набавкама) Министарство је провело укупно једанаест
поступака у вриједности од 159.420 КМ без ПДВ-а или 97% у односу на укупну
планирану вриједност набавки за 2018. годину.
Примјеном отвореног поступка извршена је набавка горива (29.675 КМ) и набавка
два путничка моторна возила (71.996 КМ). Примјеном конкурентског захтјева за
достављање понуда извршена је набавка услуга сервисирања и одржавања возила
(15.850 КМ) и набавка канцеларијског материјала (16.148 КМ). Директним
споразумима (укупно седам поступака) извршена је набавка роба и услуга у укупној
вриједности од 25.650 КМ. Исказане вриједности проведених набавки су без ПДВ-а.
Узорком смо обухватили проведене набавке укупне вриједности од 132.751 КМ или
83% од укупно проведених поступака јавних набавки. У оквиру ревидираних
поступака јавних набавки нису утврђене неусклађености са Законом о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14).

5.

Припрема и доношење буџета

Министарство је у прописаном року доставило Министарству финансија Републике
Српске буџетски захтјев за израду Документа оквирног буџета Републике Српске за
период 2018-2020. година. При томе је планирало да је за спровођење планираних
активности у 2018. години потребно обезбиједити финансијска средства у износу
од 3.392.600 КМ са фонда 01 по основу програма Управљање и координација
правосудног система (1.366.700 КМ) и Управљање системом извршења кривичних
санкција (2.025.900 КМ).
Усвајањем Документа оквирног буџета за период 2018-2020. година, Влада
Републике Српске је утврдила буџетско ограничење за Министарство правде за
2018. годину у износу од 3.293.300 КМ.
Министарство је путем Инструкције број 2. поднијело захтјев за буџетска средства
у складу са предложеним буџетским ограничењем за 2018. годину у укупном износу
од 3.182.700 КМ. Захтјев за додатним средствима Министарство је поднијело
послије истека рока за достављање буџетског захтјева, тј. 18.09.2017. године у
износу од 220.000 КМ по пројекту Материјална подршка Психијатријској болници
Соколац. Наведени захтјев је поднесен због промјене Одлуке о цијени трошкова за
дневни боравак у ЈЗУ Завод за форензичку психијатрију Соколац, којом је цијена
смјештаја за лица упућена на обавезно психијатријско посматрање са 72 КМ
повећана на 100 КМ, а која је достављена Министарству 08.09.2017. године.
Одлуком Народне скупштине Републике Српске од 13.12.2017. године о усвајању
буџета за 2018. годину Министарству су одобрена средства у износу од 3.303.300
КМ.
Министарство је 18.04.2018. године, доставило Министарству финансија Републике
Српске захтјев за ребаланс буџета за 2018. годину у укупном износу од 3.303.300
КМ. Одлуком Народне скупштине Републике Српске од 16.05.2018. године о
усвајању ребаланса буџета за 2018. годину Министарству су одобрена средства у
износу од 3.303.300 КМ, што је у висини буџетом одобрених средстава.
Министарство је 05.11.2018. године, доставило Министарству финансија Републике
Српске захтјев за Други ребаланс буџета за 2018. годину у укупном износу од
3.631.200 КМ. Одлуком Народне скупштине Републике Српске од 23.12.2018.
године о усвајању другог ребаланса буџета за 2018. годину Министарству су
одобрена средства у износу од 3.502.800 КМ, и то за: расходе за лична примања
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства правде
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запослених (1.057.700 КМ), расходе по основу коришћења роба и услуга (2.328.300
КМ), издатке за нефинансијску имовину (91.600 КМ) и остале издатке (25.200 КМ).
Министарство је у оквиру фонда 01 послије усвајања другог ребаланса буџета
рјешењем министра провело три реалокације средстава укупне вриједности од
25.100 КМ у оквиру расхода по основу коришћења роба и услуга. Прерасподјела
буџетских средстава у оквиру буџетског корисника извршена је у складу са чланом
8. став (2) Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2018. годину
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 114/17, 45/18 и 121/18).
Рјешењем Владе Републике Српске о одобрењу реалокације средстава проведена
је једна екстерна реалокација средстава са организационог кода Остала буџетска
потрошња на Министарство за издатке за изградњу и прибављање зграда и
објеката у укупном износу од 1.890.000 КМ, чиме је повећан буџетски оквир
Министарства за наведени износ.

6.

Финансијски извјештаји

Министарство има статус буџетског корисника чија је главна књига у саставу ГКТ и
према члановима 46. и 47. Правилника о финансијском извјештавању буџетских
корисника („Службени гласник Републике Српске“, број 15/17) врши извјештавање
на нивоу Министарства и заједно са нижим буџетским корисницима путем збирних
извјештаја. Министарство је сачинило прописане обрасце годишњих извјештаја:
Образац 2 – Преглед планираних и остварених прихода, примитака, расхода и
издатака исказаних у ГКТ на рачуноводственом фонду 01, Образац 3а - Преглед
прихода, примитака, расхода и издатака исказаних у ГКТ на рачуноводственим
фондовима 01 до 05, Образац 4а – Функционална класификација расхода и нето
издатака за нефинансијску имовину исказаних у ГКТ, Образац 5а – Преглед
имовине, обавеза и извора исказаних у ГКТ и писано Образложење уз финансијске
извјештаје.

6.1.

Извјештај о извршењу буџета

Укупно извршење буџета Министарства за 2018. годину исказано је у износу од
5.349.659 КМ, што је за 1.846.859 КМ или за 53% више у односу на Други ребаланс
буџета. Разлика је покривена реалокацијом Владе Републике Српске, а односи се
на издатке за изградњу и прибављање зграда и објеката у укупном износу од
1.890.000 КМ. У извјештају о извршењу буџета исказани су приходи и примици који
се не планирају на нивоу буџетског корисника у негативном износу од 146.549 КМ.
6.1.1.

Приходи и примици

Министарство је у 2018. години исказало укупне приходе и примитке у износу од
2.528.151 КМ.
6.1.1.1.

Приходи

Приходи Министарства су исказани у износу од 2.513.279 КМ, а чине их непорески
приходи и приходи обрачунског карактера.
Непорески приходи су исказани у износу од 2.674.700 КМ и у потпуности их чине
приходи од пружања јавних услуга. Ови приходи се највећим дијелом у износу од
2.560.910 КМ (96%) односе на приходе наплаћене по основу фактура
испостављених Министарству правде Босне и Херцеговине и Правосудној комисији
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Фактуре се испостављају у складу са
закљученим уговором за трошкове настале по основу издржавања казне затвора
или притвора лица упућених од стране Министарства правде Босне и Херцеговине
и Правосудне комисије Брчко Дистрикта у казнено-поправне установе Републике
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Српске у току 2018. године. Приходе од пружања јавних услуга чине још и приходи
остварени у износу од 113.790 КМ по основу уплате кандидата за приступ
полагању различитих испита (правосудних, нотарских, стручног испита за стечајног
управника) и по другим основама.
Министарство на основу уговора мјесечно испоставља рачуне (фактуре)
Министарству правде Босне и Херцеговине и Правосудној комисији Брчко
Дистрикта Босне и Херцеговине за услуге извршења мјере притвора, односно казне
затвора за лица која су се током претходног мјесеца налазила у казненопоправним установама Републике Српске, а по рјешењима и пресудама Суда
Босне и Херцеговине и Суда Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Мјесечна
накнада утврђена је сразмјерно броју притворених, односно осуђених лица и броја
дана проведених у казнено-поправним установама Републике Српске. Трошкови
боравка за једно лице по дану фактуришу се у износу од 40 КМ Министарству
правде Босне и Херцеговине, односно 70 КМ Правосудној комисији Брчко
Дистрикта Босне и Херцеговине у складу са потписаним анексима основног
уговора.
Приходи обрачунског карактера су исказани у негативном износу од 161.421 КМ,
односе на помоћи у натури (1.459 КМ) и остале приходе обрачунског карактера
исказане у негативном износу од 162.880 КМ.
Помоћ у натури односи се на примљену рачунарску опрему (донација Фонда
Уједињених нација за дјецу - UNICEF).
Остали приходи обрачунског карактера односе се наплаћене приходе по основу
фактура испостављених Министарству правде Босне и Херцеговине и Правосудној
комисији Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине за услуге извршења мјере
притвора, односно казне затвора за лица која су се током 2018. године налазила у
казнено-поправним установама Републике Српске, а по рјешењима и пресудама
надлежних институција (наплаћене фактуре за јануар-новембар 2018 (укупно
2.170.950 КМ). На овој позицији евидентирани су и наплаћени приходи по
фактурама испостављеним и у оквиру обрачунских прихода евидентираним у 2017.
години (новембар и децембар 2017. године укупно у износу 389.960 КМ).
6.1.1.2.

Примици

Примици су исказани у износу од 14.872 КМ и у потпуности се односе на примитке
из трансакција са другим јединицама власти, по основу накнаде плате за
породиљско одсуство запослених у Министарству који се рефундирају од ЈУ Јавног
фонда за дјечију заштиту Републике Српске.
6.1.2.

Расходи и издаци

Расходи и издаци су исказани у укупном износу од 5.414.064 КМ. Чине их текући
расходи, расходи обрачунског карактера, издаци за нефинансијску имовину и
остали издаци.
Извршење буџета Министарства (фонд 01) за 2018. годину износило је 5.349.659
KМ што је у оквиру буџетом одобреним и накнадно извршеним реалокацијама
средстава.
6.1.2.1.

Расходи

Расходи Министарства су исказани у износу од 3.410.600 КМ. Односе се на текуће
расходе (3.346.195 КМ) и расходе обрачунског карактера (64.405 КМ).
Текући расходи се односе на расходе за лична примања и расходе по основу
коришћења роба и услуга.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства правде
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Расходи за лична примања запослених су исказани у износу од 1.039.101 КМ и
за 2% су нижи у односу на Други ребаланс буџета. Односе се на расходе за: бруто
плате запослених, бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених
по основу рада, накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског
одсуства и осталих накнада плата и отпремнине и једнократне помоћи.
У 2018. години доношењем Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на
доходак („Службени гласник Републике Српске", број 66/18) и Закона о платама
запослених у органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске", број 66/18), измијењен је начин уговарања плата између послодавца и
запосленог, повећан је основни лични одбитак, уведен нови модел обрачуна плата
и извршен прерачун коефицијената у којима је садржан и порез на лична примања.
У Закону о платама запослених у органима управе, који је ступио је на снагу
01.08.2018. године, измијењена је одредба члана 2. која дефинише појам плате,
при чему плата представља плату прије опорезивања, као и одредбе чланова
којима су дефинисани коефицијенти за обрачун основне плате.
Министарство је извршило обрачун и исплату личних примања запосленима у
складу са новим законским одредбама, изузев обрачуна плате једном запосленом.
Расходи за бруто плате запослених су исказани у износу од 998.995 КМ, што је у
оквиру Другим ребалансом буџета одобрених средстава.
Основ за обрачун плата, накнада и осталих личних примања запослених у
Министарству је Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске
и Посебни колективни уговор за запослене у органима управе Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 67/16 и 104/17).
Основна плата министра обрачуната је према Одлуци о утврђивању плате
предсједника Владе Републике Српске и министара у Влади Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 6/17 и 69/18). Цијена рада
непромијењена је у односу на претходне године и износи 100 КМ („Службени
гласник Републике Српске“, број: 32/14 и 120/18).
Због посебних услова рада и природе послова за радна мјеста у области
извршења кривичних и прекршајних санкција, према члану 31. Закона о извршењу
кривичних и прекршајних санкција Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 63/18), стаж осигурања рачуна се у увећаном трајању од
највише 16 мјесеци за 12 мјесеци ефективног стажа. Министар је Рјешењем од
26.07.2018. године утврдио да за радна мјеста помоћник министра за извршење
кривичних и прекршајних санкција и инспектор министарства који врши надзор над
радом казнено-поправних установа ефективни стаж осигурања од 12 мјесеци
рачуна се као стаж осигурања као 14 мјесеци.
Обрачун плате једном запосленом (намјештеник друга платна група) вршен је по
коефицијенту 11, односно 11,70 од августа 2018. године. Обрачун плате једном
запосленом по коефицијенту 11 (11,70) није у складу са чланом 11. став б) тачка (3)
Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске, односно
чланом 12. став 2) тачка (3) наведеног закона који је ступио на снагу 01.08.2018.
године, којим је прописан коефицијент 8 односно 8,70.
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по
основу рада су исказани у износу од 24.188 КМ и за 6% су нижи у односу на Други
ребаланс буџета. Највећим дијелом чине их расходи по основу: дневница за
службено путовање у земљи и иностранству (15.013 КМ), превоза запослених
(7.346 КМ) и јубиларних награда (1.226 КМ).
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Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског
одсуства и осталих накнада плата су исказани у износу од 13.680 КМ и за 35% су
нижи у односу на Други ребаланс буџета, a oдносе се на накнаду плата за првих 30
дана трајања боловања/породиљског одсуства које послодавац обезбјеђује на
терет властитих средстава.
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) су исказани у износу од
2.238 КМ и за 80% су нижи о односу на Други ребаланс буџета и у укупном износу
се односе на расходе за новчане помоћи у случају смрти члана уже породице.
Обрачун и исплата накнада су извршени на основу рјешења министра у складу са
Законом о платама запослених у органима управе Републике Српске и Посебним
колективним уговорима за запослене у органима управе Републике Српске.
Препоручујемо министру да обезбиједи да се обрачун плата запосленим
врши по коефицијентима утврђеним Законом о платама запослених у
органима управе Републике Српске.
Расходи по основу коришћења роба и услуга су исказани у укупном износу од
2.307.094 КМ и за 1% су нижи у односу на Други ребаланс буџета и проведене
накнадне реалокације средстава. Односе се на расходе по основу: утрошка
енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, режијског
материјала, текућег одржавања, путовања и смјештаја, стручних услуга и осталих
некласификованих расхода.
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга су исказани у износу од 127.430 КМ и за 10% су нижи у
односу на Други ребаланс буџета.
Највећим дијелом се односе на расходе за услуге: екстрадиције (105.859 КМ),
коришћења мобилног телефона (12.789 КМ) и коришћења фиксног телефона (8.478
КМ). Расходи по основу екстрадиције односе се на услуге смјештаја и превоза лица
у поступку екстрадиције.
Расходи услуга коришћења мобилног телефона дефинисани су Рјешењем о
признавању права на трошкове мобилних телефона у Министарству из септембра
2016. године, док се трошкови преко дозвољеног лимита не исказују као расходи
Министарства већ иду на терет личних примања запослених у виду обустава на
плату. Приликом признавања расхода за мобилне телефоне Министарство не
признаје вриједност фактуре за пружене услуге мобилног оператера у цјелости. За
износ потраживања од радника Министарство умањује плате запослених. Овакав
начин признавања расхода није у складу са параграфима 48. и 49. МРС ЈС – 1
Презентација финансијских извјештаја. Препорука која је дата у претходном
ревизорском извјештају, а која се односила на признавање расхода по основу
услуга коришћења мобилних телефона није проведена.
Расходи за режијски материјал су исказани у износу од 18.342 КМ и за 55% су
нижи у односу на Други ребаланс буџета. Највећим дијелом их чине расходи за
обрасце и папир и службена гласила.
Расходи за текуће одржавање су исказани у износу од 16.544 КМ и за 12% су нижи
у односу на Други ребаланс буџета. Највећим дијелом их чине расходи за текуће
одржавање превозних средстава (93%).
Расходи по основу путовања и смјештаја су исказани у износу од 46.491 КМ и за
12% су виши у односу на Други ребаланс буџета. Више исказани расходи у односу
на одобрени буџет покривени су реалокацијом средстава у оквиру буџетског
корисника.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства правде
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Расходи за стручне услуге су исказани у износу од 24.737 КМ и за 23% су нижи у
односу на Други ребаланс буџета. Највећим дијелом их чине расходи за
процјенитељске услуге (6.435 КМ), услуге објављивања тендера, огласа и
информативних текстова (4.701 КМ), трошкови одржавања лиценци (3.804 КМ) и
услуге нотара (3.425 КМ).
Остали некласификовани расходи су исказани у износу од 2.073.550 КМ и за 1% су
виши у односу на Други ребаланс буџета. Више исказани расходи у односу на
одобрени буџет покривени су реалокацијом средстава у оквиру буџетског
корисника. Највећи дио ових расхода у износу од 1.836.257 КМ (89%) се односи на
расходе по основу обавезног психијатријског лијечења осуђених лица у ЈЗУ Завод
за форензичку психијатрију Соколац, на основу Споразума о смјештају и накнади
трошкова за извршење мјера безбједности изречених у кривичном поступку и у
другом поступку у којем се изриче мјера лијечења („Службени гласник Републике
Српске“, број 105/09). Смјештај, задржавање, боравак, чување, лијечење,
вјештачење, надзор, извјештавање, као и друга поступања која се односе на
извршење мјера безбједности, спроводе са на основу мјера безбједности
изречених у кривичном поступку од стране Суда Босне и Херцеговине, судова
Федерације Босне и Херцеговине, судова Републике Српске и судова Брчко
Дистрикта Босне и Херцеговине. Одлуком Министарства правде Босне и
Херцеговине о промјени цијена трошкова по једном лицу за дневни боравак у ЈЗУ
Завод за форензичку психијатрију Соколац, која је у примјени од 01.01.2017.
године, цијена трошкова по једном лицу за дневни боравак износи 100 КМ.
На овој позицији евидентирани су и расходи по основу бруто накнада члановима
комисија и радних група (комисија за помиловање; за условни отпуст осуђених
лица; за полагање правосудног испита; за полагање стручног испита за стечајног
управника; за утврђивање приједлога листе судских тумача; за избор нотара; за
полагање нотарског испита, као и радна група за израду Нацрта и Приједлога
Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела) за
њихове услуге извршене у 2018. години у укупном износу од 145.514 КМ.
Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу су исказани у износу од 67.010 КМ и
односе се на накнаде за два савјетника министра ангажованих по основу уговора о
обављању послова савјетника министра.
Препоручујемо министру да обезбиједи да се признавање расхода по основу
услуга коришћења мобилних телефона врши у цијелости, односно да се за
дио расхода који иду на терет запослених признају приходи и потраживања
по том основу.
Расходи обрачунског карактера су исказани у износу од 64.405 КМ и чине их
расходе по основу трошкова амортизације и расходи по основу набавне
вриједности залиха ситног инвентара и ауто-гума.
Расходи по основу трошкова амортизације сталних средстава у 2018. години,
исказани су у укупном износу од 57.705 КМ (пословних објеката и простора 20.131
КМ, превозних средстава 27.400 КМ, канцеларијске опреме 6.634 КМ,
комуникационе и рачунарске опреме 3.484 КМ и опреме за образовање, науку и
културу 56 КМ). У току 2018. године у Министарству није вршена примјена члана
41.
Правилника
о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике из разлога што
књиговодствена вриједност сталних средстава у употреби која се разврставају по
групама у оквиру нити једне групе није сведена на нулу. Амортизација је
обрачуната у складу са Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа
за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 110/16).
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6.1.2.2.

Издаци

Издаци су исказани у износу од 2.003.464 КМ и односе се на издатке за
нефинансијску имовину и остале издатке.
Издаци за нефинансијску имовину су исказани у износу од 1.981.371 КМ и виши су
у односу на Други ребаланс буџета. Више исказани расходи у односу на одобрени
буџет покривени су екстерном реалокацијом средстава са организационог кода
Остала буџетска потрошња на Министарство. Односе се на издатке за: изградњу и
прибављање зграда и објеката, за набавку постројења и опреме и за набавку ауто
гума и ситног инвентара.
Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката су исказани у износу од
1.890.000 КМ, односе се на куповину пословног објекта за смјештај правосудних
институција у Граду Приједору.
Издаци за набавку постројења и опреме исказани су у износу од 84.671 КМ а
односе се на набавку моторних возила (84.236 КМ) и канцеларијских машина (435
КМ).
Издаци за набавку ауто гума и ситног инвентара исказани су у износу од 6.700 КМ и
у укупном износу односе се на набавку ауто-гума.
Остали издаци су исказани у износу од 22.093 КМ и односе се на издатке за
отплату неизмирених обавеза из ранијих година и остале издатке из трансакција са
другим јединицама власти.
Остали издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година у износу од
3.547 КМ, односе се на издатке по основу измирења обавеза за превоз запослених
за ранији период у складу са Меморандумом о разумијевању о измирењу обавеза
насталих поводом извршења одлука Уставног суда Републике Српске од
20.12.2017. године.
Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти у износу од 18.546 КМ,
односе се на накнаду плате за вријеме породиљског одсуства за једну радницу
Министарства за период јануар – октобар 2018. године, који се рефундирају од ЈУ
Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске.

6.2.

Имовина, обавезе и извори

6.2.1.

Имовина

Укупна имовина Министарства исказана је у износу од 2.819.128 КМ бруто
вриједности, 703.612 КМ исправке вриједности и 7.907.302 КМ нето вриједности.
Нето вриједност имовине Министарства чине нефинансијска имовина у сталним
средствима и краткорочна финансијска имовина и разграничења.
6.2.1.1.

Нефинансијска имовина у сталним средствима

Нефинансијску имовину у сталним средствима чини произведена стална имовина,
непроизведена стална имовина и нефинансијска имовина у сталним средствима у
припреми.
Произведена стална имовина нето вриједности 1.572.449 КМ чине зграде и
објекте у нето износу од 1.432.123 КМ и опрема у нето износу од 140.326 КМ.
Вриједност зграда и објеката чини вриједност објекта који се односи на
Министарство у ком су смјештени Виши привредни суд Бања Лука и Окружни
привредни суд Бања Лука.

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства правде
Републике Српске за период 01.01-31.12.2018. године

15

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

Нето вриједност опреме највећим дијелом чине: моторна возила (у вриједности од
107.405 КМ), канцеларијска опрема (у вриједности од 27.104 КМ), комуникациона и
рачунарска опрема (у вриједности од 5.789 КМ) и опрема за образовање науку и
културу (у вриједности од 29 КМ).
У 2018. години повећана је вриједност опрема по основу куповине и донације у
укупном износу од 86.130 КМ набавне вриједности (возила 84.235 КМ,
канцеларијских машина 435 КМ и рачунарске опреме 1.459 КМ), док је смањена
набавна вриједност отписане опреме у укупном износу од 7.671 КМ (на основу
приједлога комисије за отпис и рјешења министра).
Непроизведена стална имовина исказана је у износу од 196.313 КМ набавне и
нето вриједности и чини је вриједност грађевинског земљишта у Бања Луци на
којем се налази објекат у власништву Министарства.
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми исказана је у
укупном износу од 5.890.000 КМ (набавне и нето вриједности). Односи се на
вриједност пословног објеката купљеног за смјештај правосудних институција у
Граду Приједору (Окружни суд у Приједору, Окружни привредни суд у Приједору и
Окружно јавно тужилаштво у Приједору). У складу са Закључком Владе Републике
Српске од 03.08.2017. године, а у вези рјешавања питања трајног смјештаја
правосудних институција у Граду Приједору, Министарство је 24.08.2017. године
упутило Јавни позив за достављање понуда за куповину постојећег грађевинског
објекта за смјештај правосудних институција у Граду Приједору. Поступак набавке
постојећег грађевинског објекта проведен је у складу са чланом 10. став (1) тачка е)
Закона о јавним набавкама. По окончању предметне набавке Уговор о купопродаји
непокретности потписан је 19.09.2018. године. Примопредаја објекта извршена је
28.12.2018. године о чему је сачињен Записник о примопредаји објекта.
6.2.1.2.

Финансијска имовина и разграничења

Финансијска имовина и разграничења су исказана у нето износу од 248.540 КМ и у
укупном износу односи се на краткорочну финансијску имовину и разграничења.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења су исказана у нето износу од
248.540 КМ и чине је готовина и готовински еквиваленти, краткорочна потраживања
и краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција између или
унутар јединица власти.
Готовина и готовински еквиваленти су исказани у износу од 1.125 КМ и односе се
на стање готовине исказано у благајни на дан 31.12.2018. године.
Краткорочна потраживања су исказана у износу 227.080 КМ и у потпуности се
односе на потраживања од Министарства правде Босне и Херцеговине (185.080
КМ) и Правосудне комисије Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (42.000 КМ) за
фактурисане трошкове настале по основу издржавања казне затвора или притвора
лица осуђених од стране судова, а упућених на издржавање казне у Казнено
поправне Заводе у Републици Српској (тачка 6.1.1. извјештаја). Усаглашавајући
салда међусобних потраживања и обавеза утврђено је да је Правосудна комисија
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине на свом изводу отворених ставки оспорила
износ од 6.666 КМ, који потиче из ранијег периода. На основу Одлуке Владе
Републике Српске од отпису застарјелог потраживања од 21.02.2019. године
наведени износ је искњижен на терет финансијског резултата ранијих година.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим
јединицама власти исказана су у износу од 20.355 КМ, а чине их потраживања по
основу рефундације за накнаду плата из доприноса за дјечију заштиту.
Усаглашавајући салда међусобних потраживања и обавеза на дан 31.12.2018.
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године утврђено је да је ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске у
цијелости оспорио овај износ из разлога што није донесено рјешење о признавању
права по овом основу у току 2018. године. Рјешење о признавању права на
рефундацију Центар за социјални рад Бања Лука донио је 16.01.2019. године, те ће
ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске обавезе по наведеном основу
евидентирати у 2019. години, чиме ће извод отворених ставки бити усаглашен.
Корекција потраживања по основу рефундације за накнаду плата из доприноса
исказана су у износу од 30.498 КМ, а односе се на ненаплаћена и коригована
потраживања од Фонда здравственог осигурања Републике Српске, која су
усаглашена изводом отворених ставки на дан 31.12.2018. године.
6.2.2.

Обавезе

Укупне обавезе Министарства исказане су у износу од 5.211.051 КМ и у потпуности
се односе на краткорочне обавезе и разграничења. Министарство је измирило све
обавезе из 2018. године до дана 28.02.2019. године.
6.2.2.1.

Краткорочне обавезе

Краткорочне обавезе и разграничења чине обавезе за лична примања запослених,
и обавезе из пословања.
Обавезе за лична примања запослених су исказане у износу од 88.589 КМ, а чине
их обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата (85.317 КМ) и обавезе
за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада,
отпремнина и једнократних помоћи (3.272 КМ). Обавезе за бруто плате запослених
и бруто накнаде плата односе се на плате запослених за децембар 2018. године
које су у јануару 2019. године у потпуности измирене.
Обавезе из пословања су исказане у износу од 5.122.462 КМ и односе се на
обавезе: за набавку роба и услуга у земљи (5.112.725 КМ), према физичким
лицима у земљи (6.496 КМ) и за порезе и доприносе на терет послодавца у земљи
(3.240 КМ).
У оквиру обавеза за набавку роба и услуга у земљи исказаних у износу од
5.112.725 КМ, исказане су и обавезе за набавку сталне имовине у земљи у износу
од 4.712.000 КМ.
Независном потврдом салда обавеза (конфирмацијом салда) са добављачем
потврђен је износ обавезе од 4.712.000 КМ. Дио обавезе по основу набавке сталне
имовине у земљи у износу од 2.822.000 КМ измирен је 21.01.2019. године, док је
обавеза у износу од 1.890.000 КМ измирена 28.02.2019. године.
Обавезе за набавку роба и услуга у земљи у износу од 400.725 КМ, највећим
дијелом се односе на обавезе према ЈЗУ Заводу за форензичку психијатрију
Соколац у износу од 339.614 КМ. Обавезе према физичким лицима у земљи, као и
порези и доприноси по том основу, односе се на обавезе према појединцима по
основу њиховог учешћа у стручним комисијама.
6.2.3.

Извори и промјене на нето имовини

У почетном стању 01.01.2018. године властити извори исказани су у износу од
196.313 КМ, односе се на вриједност грађевинског земљишта у власништву
Министарства у Бањој Луци на којем се налази објекат у којем су смјештени Виши
привредни суд Бања Лука и Окружни привредни суд Бања Лука.
Министарство финансија Републике Српске је 10.04.2018. године извршило
корекцију почетног стања 2018. године на позицији трајних извора средстава код
Министарства преносом укупног износа од 196.313 КМ на општи организациони код
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Републике Српске, што је у складу са чланом 86. Правилника о буџетским
класификацијама,садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 98/16, 115/17 и 118/18) и члана 86.
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број:
115/17 и 118/18).

6.3.

Ванбилансна евиденција

Министарство на дан 31.12.2018. године није имало пословних догађаја који би
захтијевали ванбилансно евидентирање.

6.4.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

У Напоменама/образложењима уз финансијске извјештаје објелодањене су
информације везане за потенцијалне обавезе, на основу података добијених од
Правобранилаштва Републике Српске дат је преглед и процјена судских спорова у
којима се наводи да вриједност потенцијалних обавеза по основу покренутих
судских спорова и поступака извршења у којима су странке Република Српска,
односно институције правосуђа. Вриједност судских поступака на терет институција
правосуђа Републике Српске износи укупно 15.433.015 КМ, док вриједност судских
поступака у корист институција правосуђа износи укупно 8.657.432 КМ. У
наведеним споровима Министарство се не јавља као странка у судском поступку
већ као носилац обавезе по основу ресорне надлежности.
Министарство није вршило резервисања по основу извршене процјене неповољног
исхода судских спорова покренутих против Министарства, јер не сматра да ће
исходи тих спорова имати негативне ефекте на њихове финансијске извјештаје.

6.5.

Напомене/образложења уз финансијске извјештаје

У Напоменама уз финансијске извјештаје за период 01.01-31.12.2018. година су
објелодањене: опште информације о Министарству, информације о основама за
састављање
финансијских
извјештаја,
информације
о
примијењеним
рачуноводственим политикама, изјава о усаглашености са МРС ЈС и додатна
појашњења која пружају довољно информација за разумијевање имовине, обавеза,
извора, прихода и примитака, те расхода и издатака исказаних у финансијским
извјештајима за 2018. годину.
Ревизијски тим
Раде Кукић, с.р.
Стоја Чвокић, с.р.
Мр Данијела Тепић, с.р.
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