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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Mишљење
Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде 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 31.12.2018. 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 пољопривреде,
шумарства и водопривреде 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 пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске чине табеларни прегледи наведени у нашем извјештају. Усвојени оквир
финансијског извјештавања за јавни сектор 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 пољопривреде, шумарства и водопривреде 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
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске за период 01.01-31.12.2018.
године
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прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор важећим у
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, 03.05.2019. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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II

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији усклађености

Mишљење
Уз ревизију финансијских извјештаја Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде 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 пољопривреде, шумарства
и водопривреде 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
пољопривреде, шумарства и водопривреде 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 пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске.
Бања Лука, 03.05.2019. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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III

РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА

Препоруке везане за усклађеност пословања
Препоручује се министру да обезбиједи да се:
1) права на накнаду превоза на посао и са посла у потпуности признају у
складу са чланом 7. Упутства о начину обрачуна накнаде трошкова превоза
запослених у органима управе и чланом 17. Правилника о измјенама
правилника о накнадама и другим примањима запослених у Министарству,
2) на накнаде обрачунавају и уплаћују порези и доприноси у складу са чланом
8. Закона о порезу на доходак и чланом 10. став 1. Закона о доприносима,
3) објављују основни елементи уговора закључених након проведених
поступака јавних набавки и да се у складу са чланом 75. став 2. Закона о
јавним набавкама,
4) провођење поступака набавки путем директног споразумa врши у складу са
чланом 3. и 90. Закона о јавним набавкама и Правилником о поступку
директног споразума.
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IV

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ
•

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 фискалној одговорности у Републици Српској,

•

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

•

Закон о републичкој управи,

•

Закон о јавним набавкама,

•

Закон о доприносима,

•

Закон о порезу на доходак,

•

Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске,

•

Закон о раду,

•

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању инвалида,

•

Посебни колективни уговор за запослене у органима управе Републике
Српске,

•

Упутство о начину обрачуна трошкова превоза запослених у органима
управе Републике Српске,

•

Правилник о накнадама и другим примањима запослених у Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске,

•

Правилник о измјенама правилника о накнадама и другим примањима
запослених у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске.
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V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске (у
даљем тексту: Министарство) организовано је и функционише према одредбама
члана 28. Закона о републичкој управи (''Службени гласник Републике Српске'', бр.
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16, 31/18 и 115/18), а обавља
управне и друге стручне послове који се односе на праћење реализације
Стратегије развоја пољопривреде и Стратегије руралног развоја Републике Српске
и друге послове из области пољопривреде, шумарства и водопривреде.
У саставу Министарства су републичке управне организације: Републички
хидрометеоролошки завод Републике Српске (у даљем тексту: РХМЗ) и Агенција
за аграрна плаћања (у даљем тексту: Агенција) чије су главне књиге у саставу
Главне књиге трезора и ентитети чије главне књиге нису саставни дио Главне
књиге трезора: Јединица за координацију пољопривредних пројеката, „Фонд
Партнер“, ЈУ „Ергела Вучијак“ Прњавор и ЈУ „Воде Српске“.
Предмет ревизије су појединачни финансијски извјештаји Министарства, сачињени
на основу евидентираних трансакција у оквиру главне књиге трезора Републике у
оквиру фонда 01 (буџет у ужем смислу) и фонда 03 (фонд грантова).
Средства за рад Министарства обезбјеђују се из буџета Републике Српске и
средстава гранта.
На Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији Министарства за период
01.01-31.12.2018. године, 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 извршила је
финансијску ревизију Министарства за 2017. годину и том приликом су дате четири
препоруке које се односе на финансијске извјештаје и четири препоруке на
усклађеност пословања.
Министарство је 10.10.2018. године доставило План активности за отклањање
недостатака по препорукама Главне службе за ревизију јавног сектора Републике
Српске, што није у року од 60 дана од датума достављања извјештаја, како је то
прописано чланом 21. став (3) Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 98/05 и 20/14).
Министарство је провело све препоруке које се односе на финансијске извјештаје.
Препорука да се изврши попис гаранција у складу са чланом 4. Правилника о
начину и роковима вршења и усклађивања књиговодственог са стварним стањем
имовине и обавеза je проведена.
Препоруке: да се уплата депозита за учешће на јавним позивима за додјелу
концесија; краткорочних обавеза и разграничења из трансакција унутар исте
јединице власти; евидентирање гаранција у оквиру ванбилансне евиденције;
исказивања расхода из трансакција размјене унутар исте јединице власти и
исказивања прихода обрачунског карактера и примитака од финансијске имовине
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из трансакција са другим јединицама власти врши у складу са чланом 79, 84, 89,
98, 139 и 152. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике су проведене („Службени гласник
Републике Српске“ број 98/16, 115/17 и 118/18) су проведене.
Препоруке да се Образложења уз финансијске извјештаје сачињавају у складу са
чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника
(„Службени гласник Републике Српске“ број 15/17) и захтјевима МРС ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја и да се објелодањују свеобухватне и тачне
информације о судским споровима које су претходно усаглашене са подацима из
правне службе су проведене.
Министарство је од укупно 4 препоруке за усклађеност пословања провело 3
препоруке, а 1 препоруку је дјелимично провело.
Препорука која се односила на пријем извршилаца на одређено вријеме и
приправника у складу са чланом 50. тачка 3. под б) и 62. став 2. Закона о државним
службеницима („Службени гласник Републике Српске“ број 118/18, 117/11, 37/12 и
57/16) је проведена.
Препорука која се односила на закључивање уговора о привременим и повременим
пословима и уговора о дјелу у складу са члановима 204. и 205. Закона о раду
(„Службени гласник Републике Српске“ број 1/16 и 66/18) је проведена.
Препорука која се односила на то да се приликом исплате накнада за посебне
резултате у раду и додатка на плату примјењују Закон о платама запослених у
органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број
31/14, 33/14 и 116/16) и Посебни колективни уговор за запослене у органима
управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 67/16 и
104/17) је проведена.
Препорука која се односила на провођење поступка набавки путем директног
споразума у складу са чланом 3, 87. и 90. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Српске“ број 38/14) и интерно донесеним правилником je
дјелимично проведена, а што је образложено под тачком 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 44/18). Правилником су
систематизована 122 радна мјеста са 172 извршиоца (од којих 94 имају статус
државних службеника, 26 статус намјештеника и 2 савјетника министра), а није
систематизовано радно мјесто министра (који је именовано лице).
Послови из дјелокруга Министарстава се обављају у организационим јединицама:
основне организационе јединице (Ресор за пољопривреду, прехрамбену индустрију
и рурални развој, Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди, Ресор за
ветеринарство, Ресор за шумарство и ловство и Ресор за водопривреду), посебна
организациона јединица - Секретаријат Министарства, унутрашње организационе
јединице (одјељења и одсјек) и Јединица за интерну ревизију.
На дан 31.12.2018. године у Министарству је, поред министра било запослено 148
извршилаца и то: 134 извршиоца на неодређено вријеме, 13 извршилаца на
одређено вријеме и 1 приправник, распоређених на 100 радних мјеста, од којих су
131 са статусом државних службеника и 17 са статусом намјештеника.
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Активности интерног ревизора у 2018. године су утврђене Планом рада, а према
презентованом извјештају за 2018. годину планиранo je и проведено 7 ревизија о
чему су сачињени извјештаји, изведени закључци и дате препоруке у циљу
њиховог отклањања.
Попис имовине и обавеза извршен је у складу са Правилником о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза („Службени гласник Републике Српске“, број 45/16).
Министарство у помоћној евиденцији води уплате накнада за закуп
пољопривредног земљишта по општинама за 479 закупаца на основу потписаних
уговора. Наплаћене су накнаде за закуп пољопривредног земљишта у ревидираној
години у износу од 345.083 КМ, а стање обавезе на дан 31.12.2018. године износи
79.991 КМ. Евиденције о уплатама накнада за закуп пољопривредног земљишта се
усаглашавају са Пореском управом Републике Српске (у даљем тексту: Пореска
управа). Такође, у помоћној евиденцији воде се уплате концесионих накнада за 54
концесионара на основу потписаних уговора које се обрачунавају у складу са
Правилником о начину утврђивања висине концесионе накнаде („Службени гласник
Републике Српске“, број 59/13). Према евиденцији Министарства на дан
31.12.2018. године наплаћен је износ од 738.287 КМ, а стање обавезе на дан
31.12.2018. године износи 369.181 КМ. Износ закљученог репрограма је 511.533
КМ. Износ реализованог поврата износи 147.751 КМ по Одлуци Владе Републике
Српске о одобравању поврата по основу закупнине за коришћење пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 96/17) којом се одобрава поврат средстава у износу од 50% од износа
годишње закупнине за 2018. годину закупопримцима с циљем ублажавања
посљедица суше који немају доспјелих а неизмирених обавеза по основу закупнине
из 2017. године, закључно са 31.12.2017. године. Министарство, Министарство
финансија Републике Српске и Пореска управа су закључили 14.06.2018. године
Протокол о сарадњи у области размјене података о концесионим накнадама за
коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске. Чланом 62.
став 4. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13 и
16/18) дефинисано је да контролу обрачуна и плаћања концесионе накнаде
утврђене уговором о концесији врши Пореска управа. Презентована документација
од стране Министарства упућује на одређена неслагања евиденција које се воде у
Министарству и евиденција које се воде у Пореској управи, због чега је потребно да
се предузму одређене активности на усаглашавању истих, а како је то предвиђено
горе наведеним Протоколом.
Успостављање система финансијског управљања и контроле у Министарству у
складу са Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 91/16) је у почетној
фази. Министар је именовао лице задужено за финансијско управљање и
контролу, које је сачинило полугодишњи и годишњи извјештај о спровођењу
планираних активности на успостављању и развоју система финансијског
управљања и контрола. Такође је донесен план рада за успостављање и развој
финансијског управљања и контрола за 2018. годину, сачињене су Изјаве у вези
достигнутог степена развоја система интерних финансијских контрола за 2018.
годину и Изјаве о планираним мјерама за успостављање недостигнутог нивоа
развоја система интерних финансијских контрола за 2019. годину.
Министарство није уредило систем интерних контрола у дијелу одредби Закона о
систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и
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Упутства о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског
управљања и контроле („Службени гласник Републике Српске“, број 99/17), јер
није:
•
•
•
•

донијело акт о управљању ризицима којим се уређују организациони
циљеви и задаци, процјена ризика и управљање ризицима (члан 8. став 2
закона);
идентификовало и процијенило ризике (није успоставио регистар ризика),
те израдило стратегију управљања ризицима (тачка 22. под 6 упутства);
дефинисало кључне пословне процесе и успоставило књигу пословних
процеса (тачка 22. подтачке 3, 4 и 5. наведеног упутства);
извршило анализу постојећих и на основу тога донијело нова правила и
процедуре имајући у виду да је у протеклом периоду, дошло до значајних
измјена у законској и подзаконској регулативи из различитих области.

Ажурирање Правилника о интерним контролама и интерним контролним
поступцима те осталих интерних правила и процедура у циљу унапређења система
за финансијско управљање и контролу у складу са одредбама Закона о систему
интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске није вршено.
Осим горе наведеног и под тачком 4 и 6.1.2.1. 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

Планом јавних набавки и измјенама и допунама за 2018. годину планиране су
набавке укупне вриједности 348.222 КМ без пореза на додату вриједност (ПДВ) и то
за робе 6 поступака (83.500 КМ) и за услуге 17 поступака (264.722 КМ). Планирано
је провођење: 17 поступака путем директног споразума вриједности (78.500 КМ), 4
поступка путем конкурентског захтјева (132.500 КМ), 1 отворени поступак (115.000
КМ) и 1 поступак путем јавног позива (22.222 КМ).
Према извјештају о реализацији у току године проведена су 22 поступка набавки
укупне вриједности 296.595 КМ (без ПДВ-а) односно 85% у односу на планирану
вриједност, од чега 17 поступака директним споразумом (72.519 КМ), 4 поступка
конкурентским захтјевом (109.115 КМ) и 1 отвореним поступком (114.960 КМ).
Узорком је обухваћено 8 поступака укупне вриједности 223.061 КМ (што чини 75%
од вриједности реализованих набавки) и то: 5 поступака путем директног
споразума у вриједности од 29.981 КМ (одржавања и сервисирања биро и
комуникационе опреме, услуга сређивања документарне грађе, успостављања
рада интегралног информационог система Агро софт и његовог модула ВИС,
обезбјеђења авио карата и организовања смјештаја за вријеме службених
путовања у иностранство), 2 конкурентским захтјевом у вриједности од 78.120 КМ,
(одржавања и сервисирања возила и набавка канцеларијског материјала и тонера)
и 1 отворени поступак у вриједности од 114.960 КМ (закупа интернет линка,
одржавања мреже и одржавања opensource Groupware производа).
Препорука по претходном извјештају, а која се односи на усклађеност са чланом 3,
87. и 90. Закона о јавним набавкама је дјелимично проведена. Набавке путем
директног споразума су предвиђене Планом јавних набавки и покренути су
поступци директних споразума (што је у складу са чланом 87), али за поједине
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства пољопривреде,
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набавке нису тражени писмени приједлози цијена или понуде, што није у складу са
чланом 3. и 90. Закона о јавним набавкама.
Осим што Министарство на својој веб страници није објављивало основне
елементе уговора закључених након проведених поступака јавних набавки, што
није у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама и није тражило у
свим поступцима директних споразума писмене приједлоге цијена или понуде, што
није у складу са чланом 3. и 90. истог закона и Правилником о поступку директног
споразума, код других прегледаних набавки нису утврђене материјално значајне
неусклађености са Законом о јавним набавкама.
Препоручује се министру да обезбиједи да се:
•
•

5.

објављују основни елементи уговора закључених након проведених
поступака јавних набавки у складу са чланом 75. став 2. Закона о
јавним набавкама,
проводе поступци директног споразумa у складу са чланом 3. и 90.
Закона о јавним набавкама и Правилником о поступку директног
споразума.

Припрема и доношење буџета

Министарство је припрему и израду буџетског захтјева вршило у складу са
инструкцијама Министарства финансија у формату програмског буџетирања.
Министарство је у складу са Документом оквирног буџета доставило Министарству
финансија буџетски захтјев у износу од 40.002.900 КМ који је за 20.949.400 КМ већи
од почетног буџетског ограничења од 19.053.500 КМ.
Одлуком Народне скупштине о усвајању буџета за 2018. годину („Службени гласник
Републике Српске“, број 114/17) Министарству је одобрен буџет у износу од
19.744.500 КМ. У току године су била два ребаланса буџета. Одлуком о усвајању
ребаланса буџета за 2018. годину („Службени гласник Републике Српске“, број 45/18)
Министарству су одобрена средства у износу од 19.874.500 КМ и то за: расходе за
лична примања (3.972.900 КМ), расходе по основу коришћења роба и услуга (643.600
КМ), расходе финансирања и друге финансијске трошкове (20.000 КМ), субвенције
(2.000.000 КМ), грантове (1.103.000 КМ), трансфере између буџетских јединица истог
нивоа власти (11.650.000 КМ), издатке за нефинансијску имовину (25.000 КМ),
издатке за финансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти
(400.000 КМ) и остале издатке (60.000 КМ).
Одлуком о о усвајању Другог ребаланса буџета за 2018. годину („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/18) Министарству је одобрен буџет у износу од
19.154.900 КМ и то за: расходе за лична примања (3.992.900 КМ), расходе по основу
коришћења роба и услуга (703.500 КМ), расходе финансирања и друге финансијске
трошкове (500 КМ), субвенције (2.000.000 КМ), грантове (1.103.000 КМ), расходе
финансирања и друге финансијске трошкове и расходе трансакција размјене између
или унутар јединица власти (8.800 КМ), трансфере између буџетских јединица истог
нивоа власти (10.850.000 КМ), издатке за нефинансијску имовину (50.000 КМ),
издатке за финансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти
(400.000 КМ) и остале издатке (46.200 КМ).
Након доношења Другог Ребаланса буџета проведено је шест интерних реалокација
у укупном износу од 110.570 КМ и то двије на основу рјешења министра (74.800 КМ)
и четири на основу рјешења Владе Републике Српске (35.770 КМ).
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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.
У току ревизије, а послије рока за предају финансијских извјештаја, Министарство
је поднијело кориговане финансијске извјештаје дана 15.03.2019. године који се
односе на обрасце 2, 3а, 4а и 5а. Измјене у обрасцима 2, 3а и 4а се односе на
корекцију упоредних података из претходне године које се односе на превоз
радника (што је образложено под тачкама 6.1.2.1. и 6.1.2.9. извјештаја). На обрасцу
5а колона претходна година је коригована у АДЈ-1-18 периоду, по препорукама
Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске из претходног
извјештаја. Извршене корекције финансијских извјештаја су објелодањене у
Образложењима/Напоменама уз финансијске извјештаје.

6.1.

Извјештај о извршењу буџета

Буџетски расходи и издаци исказани су у износу од 18.574.137 КМ, што је 97% у
односу на Други ребаланс буџета. У извјештају о извршењу буџета исказани су
приходи и примици који се не планирају на нивоу буџетског корисника у износу од
1.610.064 КМ.
6.1.1.

Приходи и примици

Укупни приходи и примици исказани су у износу од 1.631.706 КМ на: фонду 01
(1.610.064 КМ), фонду 02 (8 КМ) и фонду 03 (21.634 КМ).
6.1.1.1.

Приходи

Укупни приходи исказани су у износу од 1.261.378 КМ на: фонду 01 (1.239.736 КМ),
фонду 02 (8 КМ) и фонду 03 (21.634 КМ).
Приходе на фонду 01 чине: непорески приходи, приходи обрачунског карактера и
трансфери унутар исте јединице власти.
Непорески приходи су исказани у износу од 561.212 КМ, а односе се на приходе од
пружања јавних услуга, приходе од финансијске и нефинансијске имовине и
трансакција са другим јединицама власти и остале непореске приходе.
Приходи од пружања јавних услуга (520.398 КМ) односе се највећим дијелом на
приходе по основу накнада за обављање услуга у области пољопривреде,
шумарства и ловства и ветеринарства које су регулисане интерним правилницима.
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим
јединицама власти (28.096 КМ) односе се на приходе по основу камата на дате
зајмове јединицама локалне самоуправе из кредитних средстава RAP WB IDA
3028-BOS, на основу инструкције Министарства финансија Републике Српске од
04.04.2017. године.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске за период 01.01-31.12.2018.
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Остали непорески приходи (12.718 КМ) односе се на уплате по основу наплаћених
потраживања од запослених по основу коришћења мобилних телефона (4.431 КМ)
и осталих накнада по основу коришћења ловног фонда, ветеринарско санитарних
прегледа, прегледа објеката у поступку регистрације објеката за ветеринарску
дјелатност, полагање стручних испита за ветеринаре и техничаре и осталих
накнада из области пољопривреде (8.287 КМ).
Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 373.062 КМ и чине их:
пoмoћи у нaтури, приходи обрачунског карактера по основу односа са другим
јединицама власти и приходи обрачунског карактера од финансијске и
нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти.
Пoмoћи у нaтури (15.444 КМ) односе се на примљену опрему (донација њемачке
владине организације мјерних и контролних инструмената).
Приходи обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама власти
исказани су у износу од 293.833 КМ, а односе се на приходе обрачунског карактера
по основу наплаћених камата на дате зајмове јединицама локалне самоуправе у
негативном износу од 1.293 КМ, приходе по основу обрачунатих курсних разлика на
обавезе и потраживања од јединица локалне самоуправе (243.417 КМ), остале
приходе обрачунског карактера по основу односа са јединицама локалне
самоуправе (27.731 КМ) и остале приходе обрачунског карактера по основу односа
са фондовима обавезног социјалног осигурања (23.980 КМ).
Приходи по основу обрачунатих курсних разлика на обавезе и потраживања од
јединица локалне самоуправе исказани су у износу од 243.417 КМ, а чине их
обрачунати приходи на дугорочне зајмове дате јединицама локалне самоуправе у
страној валути (194.718 КМ), обрачунати приходи на зајмове дате јединицама
локалне самоуправе који доспијевају на наплату до године дана (44.208 КМ) и
приходе који су настали приликом уплата зајмова који су пласирани у USD по
основу курсних разлика (4.491 КМ).
Остали приходи обрачунског карактера по основу односа са јединицама локалне
самоуправе исказани су у износу од 27.730 КМ, а односе се на наплаћена
коригована потраживања по основу зајмова датих јединицама локалне самоуправе
Ново Горажде (11.000 КМ), Пале (6.086 КМ) и Кнежево (10.644 КМ).
Остали приходи обрачунског карактера по основу односа са фондовима обавезног
социјалног осигурања (23.980 КМ) односе се на наплаћена коригована
потраживања од ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту.
Приходи обрачунског карактера од финансијске и нефинансијске имовине и
трансакција унутар исте јединице власти исказани су у износу од 63.829 КМ, а
односе се на приходе по основу преноса нефинансијске имовине – моторног
возила (29.829 КМ) и рачунарске и остале канцеларијске опреме и инвентара у
(39.000 КМ) са Јединице за координацију пољопривредних пројеката.
Трансфери унутар исте јединице власти исказани су у износу од 305.462 КМ а
односе се на пренос средстава након завршетка имплементације пројекта „Развој
система за узгој говеда у Босни и Херцеговини“ од Јединице за координацију
пољопривредних пројеката.
Приходе на фонду 03 чине непорески приходи и трансфери унутар исте јединице
власти.
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Непорески приходи (1.242 КМ) односе се на наплаћена средства од дужника путем
Фонда „Партнер“ и пренесена у корист рачуна посебних намјена.
Трансфери унутар исте јединице власти (20.392 КМ) односе се на трансфер
Џендер центра Владе Републике Српске за реализацију пројекта „Промовисање
родно одговорних политика у Републици Српској“.
6.1.1.2.

Примици

Укупни примици исказани су у износу од 370.328 КМ на фонду 01, а односе се на:
примитке за нефинансијску имовину, примитке од финансијске имовине из
трансакција са другим јединицама власти и остале примитке из трансакција са
другим јединицама власти.
Примици за нефинансијску имовину исказани су у износу од 1.110 КМ, односе се на
примитке од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених
пословања који су остварени продајом расходованих возила Министарства у
секундарне сировине, а према Одлуци Владе Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број 11/17).
Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти
исказани су у износу од 345.238 КМ, а односе се на приливе остварене наплатом
од датих зајмова јединицама локалне самоуправе за доспјеле ануитете по пројекту
RAP WB IDA 3028 – BOS (водопривредно снабдијевање општина).
Остали примици из трансакција са другим јединицама власти исказани су у износу
од 23.980 КМ, а односе се на примитке по основу накнаде плата за породиљско
одсуство запослених у Министарству који се рефундирају од ЈУ Јавни фонд за
дјечију заштиту Републике Српске.
6.1.2.

Расходи и издаци

Укупни расходи и издаци исказани су у износу од 20.529.443 КМ на: фонду 01
(20.508.831 КМ) и фонду 03 (20.612 КМ).
Расходи и издаци на фонду 01 исказани су у износу од 20.508.831 КМ, а односе
се на: расходе за лична примања запослених, расходе по основу коришћења роба
и услуга, расходе финансирања и друге финансијске трошкове, субвенције,
грантове, расходе финансирања, друге финансијске трошкове и расходе
трансакција размјене између или унутар јединица власти, расходе обрачунског
карактера и остале издатке.
Расходи и издаци на фонду 03 исказани су у износу од 20.612 КМ, а односе се на
расходе по основу коришћења роба и услуга. Чине их: расходи по основу закупа
(200 КМ), расходи за стручне услуге (1.999 КМ) и остали некласификовани расходи
(18.413 КМ).
6.1.2.1.

Расходи за лична примања

Расходи за лична примања су исказани у износу од 3.941.632 КМ и за 1% 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 бруто отпремнине и једнократне помоћи.
Расходи за бруто плате запослених су исказани у износу од 3.727.956 КМ и за 1%
су нижи у односу на Други ребаланс буџета. Односе се на: расходе за основну
плату (2.170.193 КМ), расходе за основну плату – порез на доходак (60.239 КМ),
увећање основне плате по основу радног стажа (111.391 КМ), увећање основне
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства пољопривреде,
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плате - порез на доходак (4.856 КМ), обрачунате порезе (149.049 КМ) и доприносе
на плату (1.232.228 КМ).
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по
основу рада су исказани у износу од 108.196 КМ и за 10% су нижи у односу на
Други ребаланс буџета. Односе се на расходе за: накнаде за превоз на посао и са
посла (63.584 КМ), јубиларне награде (2.234 КМ), награде за посебне резултате у
раду (3.262 КМ), дневнице за службена путовања у земљи (21.778 КМ), дневнице
за службена путовања у иностранству (13.720 КМ) и обрачунате порезе и
доприносе (3.618 КМ).
Накнаде за превоз радника на посао и са посла за период од јануара до децембра
2017. године, у складу са Меморандумом о разумијевању о измиривању обавеза
насталих поводом извршења одлука Уставног суда Републике Српске, измирене су
у току 2018. године у износу од 6.177 КМ (тачка 6.1.2.4 извјештаја). За накнаде
превоза од јануара до августа 2018. године такође је исплаћена разлика у износу
од 4.450 КМ.
Ревизијом је утврђено да су поједини запослени остваривали право на накнаду за
превоз на посао и са посла, иако нису путовали на посао сваки дан из мјеста
пребивалишта, већ како је наведено у рјешењима министра, сваки понедјељак и
петак. Наведено ниje у складу са изјавама о удаљености мјеста становања од
радног мјеста, а које је саставни дио Упутства о начину обрачуна накнаде трошкова
превоза запослених у органима управе, који је објављен у „Службеном гласнику
Републике Српске“, број 78/16 (у даљем тексту: Упутство), у којима се наводи да
запослени под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављују да
наведену релацију свакодневно користе. Поменуто није у складу ни са чланом 7.
Упутства, којим је дефинисано да је мјесто становања у смислу овог упутства
адреса наведена у потврди о пребивалишту, коју издаје надлежни орган и да за
запослене који умјесто стана на адреси која је наведена у потврди пребивалишта
користе други стан по основу власништва, државине, закупа или неког другог
основа, који је удаљен више од четири километра од радног мјеста до мјеста
становања, сматра се адресом тог стана.
Рјешењем министра, од 12.02.2019. године, именована је Комисија за утврђивање
испуњености услова за остваривање права на накнаду трошкова превоза (у даљем
тексту: Комисија), с циљем да се утврди да ли су рјешења о накнади трошкова
превоза запослених донесена у складу са чланом 17. Правилника о измјенама
правилника о накнадама и другим примањима запослених у Министарству од
26.07.2018. године (у даљем тексту: Правилник) и чланом 7, 8 и 9. Упутства, као и
да изврши провјеру валидности приложене документације: овјерене изјаве о
удаљености мјеста становања од радног мјеста и потврде превозника о висини
мјесечне карте на датој релацији које су запослени доставили. Комисија није
вршила провјеру удаљености становања од радног мјеста за сваког појединог
радника, нити је провјеравала да ли су пријављене адресе становања тачне, што
упућује на то да Комисија није извршила задатак како је наведено у тачки 2. под 2)
Рјешења министа о именовању Комисије.
У току ревизије, достављена су рјешења министра којима се појединим
запосленима налаже да изврше поврат средстава која су остварили на основу
накнаде за превоз за период октобар-децембар 2018. године, најдаље до
31.12.2019. године, јер нису поднијети нови захтјев са прописаном документацијом
у складу са чланом 17. Правилника. Достављено је и рјешење министра којим се
налаже Комисији, да у року од 30 дана изврши теренску контролу мјеста становања
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појединих радника који остварују право на накнаду трошкова превоза, а за које
постоје индиције да не станују у мјесту које су пријавили као мјесто становања.
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства
и осталих накнада плата су исказани у износу од 57.366 КМ и за 43% су виши у
односу на Други ребаланс буџета. Односе се на расходе по основу накнада плата:
за вријеме боловања које се не рефундирају (17.525 КМ), за вријеме породиљског
одсуства (2.257 КМ), порез на доходак (2.030 КМ), за увећање по основу радног
стажа (1.092 КМ), остале расходе на накнаду плата које се не рефундирају (2.854
КМ) и обрачунате порезе и доприносе (31.608 КМ).
Недостајућа средства за расходе за накнаду плата запослених за вријеме
боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата су покривена интерном
реалокацијом у оквиру буџетског корисника по Рјешењу Владе Републике Српске
са расхода за бруто плате запослених (18.800 КМ).
Расходи за бруто отпремнине и једнократне помоћи су исказани у износу од 48.114
КМ и за 28% су нижи у односу на Други ребаланс буџета. Односе се на расходе за:
отпремнине (8.106 КМ), новчане помоћи приликом рођења дјетета (6.689 КМ),
помоћи у случају смрти радника (13.266 КМ), помоћи у случају смрти члана уже
породице (15.562 КМ) и теже болести или инвалидности (4.491 КМ).
На накнаде за помоћи приликом рођења дјетета и помоћи у случају смрти
запослених нису обрачунати порез и доприноси у складу са чланом 8. Закона о
порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ број 60/15, 5/16 и 66/18)
и чланом 10. став 1. Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске",
број 114/17).
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 („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 Закону о платама запослених у органима управе, који је ступио
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.
У Министарству су утврђене сљедеће неправилности:
- права на накнаду превоза са посла и на посао су признавана за поједине запослене
који немају право на поменуте накнаде, што није у складу са чланом 7. Упутства о
начину обрачуна накнаде трошкова превоза запослених у органима управе и чланом
17. Правилника о измјенама правилника о накнадама и другим примањима
запослених у Министарству и
- на накнаде приликом рођења дјетета и помоћи у случају смрти запослених нису
обрачунати и уплаћени порези и доприноси, што није у складу са чланом 8. Закона о
порезу на доходак и чланом 10. став 1. Закона о доприносима.
Препоручује се министру да обезбиједи да се:
•

права на накнаду превоза на посао и са посла признају у потпуности у
складу са чланом 7. Упутства о начину обрачуна накнаде трошкова
превоза запослених у органима управе и чланом 17. Правилника о
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измјенама правилника о накнадама и другим примањима запослених у
Министарству,
•

на накнаде приликом рођења дјетета и помоћи у случају смрти
запослених обрачунавају и уплаћују порези и доприноси у складу са
чланом 8. Закона о порезу на доходак и чланом 10. став 1. Закона о
доприносима.

6.1.2.2.

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од 649.295 КМ, а
односе се на фонд 01 (628.683 КМ) и фонд 03 (20.612 КМ). Расходи на фонду 01 су
за 11% нижи у односу на Други ребаланс буџета.
Одступања на појединим позицијама су покривена реалокацијама унутар
Министарства. Недостајућа средства за: расходе по основу путовања и смјештаја у
износу од 22.000 КМ, расходе за стручне услуге у износу од 7.000 КМ и за расходе
за бруто накнаде за ван радног односа у износу од 41.700 КМ су покривена
интерним реалокацијама у оквиру Министарства по рјешењу министра са: расхода
по основу закупа у износу од 19.000 КМ, расхода по основу утрошка енергије,
комуналних и комуникационих услуга у износу од 10.000 КМ и са субвенција
нефинансијским субјектима у области шумарства у износу од 41.700 КМ.
Расходи по основу закупа исказани су у износу од 16.663 КМ, од чега се 16.463 КМ
односи на фонд 01 и за 20% су нижи у односу на Други ребаланс буџетa, а 200 КМ
на фонд 03. Односе се на закуп пословних објеката за подручне јединице у
Приједору и Требињу, те за смјештај архиве.
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних
услуга исказани су у износу од 104.698 КМ и за 27% су нижи у односу на Други
ребаланс буџетa. Односе се на расходе за: утрошак електричне енергије (4.944
КМ), комуналне услуге (2.580 КМ) и комуникационе услуге (97.174 КМ). Расходе за
комуникационе услуге чине расходи: фиксних телефона (32.714 KM), мобилних
телефона (18.834 КМ), поштанских услуга (33.245 КМ) и коришћења интернета
(12.380 КМ).
Расходи за режијски материјал исказани су у износу од 54.556 КМ и за 9% су нижи
у односу на Други ребаланс буџета. Односе се на расходе за: канцеларијски
материјал (48.023 КМ), материјал за чишћење (217 КМ) и стручну литературу,
часописе и дневну штампу (6.316 КМ).
Расходи за текуће одржавање исказани су у износу од 57.442 КМ и за 25% су нижи
у односу на одобрени Други ребаланс буџета, а односе се на расходе за текуће
одржавања зграда (1.094 КМ) и опреме (56.348 КМ).
Расходи по основу путовања и смјештаја исказани су у износу од 164.491 КМ и за
13% су виши у смјештаја односу на Други ребаланс буџета. Односе се на расходе
по основу: службених путовања у земљи (21.536 КМ), у иностранству (21.469 КМ) и
утрошка горива (121.486 КМ).
Расходи за стручне услуге исказани су у износу од 85.047 КМ на: фонду 01 (83.048
КМ) и фонду 03 за услуге информисања и медија (1.999 КМ).
Расходи за стручне услуге на фонду 01 су за 14% су виши у односу на Други
ребаланс буџета, а односе се на расходе за: услуге осигурања (15.704 КМ), за услуге
информисања и медија (40.639 КМ), за правне и административне услуге (3.482 КМ)
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за услуге процјене и вјештачења (4.900 КМ), за компјутерске услуге (4.379 КМ) и за
остале стручне услуге (13.943 КМ).
Остали некласификовани расходи исказани су у износу од 166.397 КМ на фонду 01
и фонду 03.
Остали некласификовани расходи на фонду 01 исказани су у износу од 147.985 КМ
и за 48% су виши у односу на Други ребаланс буџета. Односе се на расходе: за
стручно усавршавање запослених (7.128 КМ), за бруто накнаде за рад ван радног
односа (118.564 КМ), по основу репрезентације (6.798 КМ), пореза и доприноса и
непореских накнада на терет послодавца (15.234 КМ) и остале непоменуте расходе
(260 КМ).
Остали некласификовани расходи на фонду 03 исказани су у износу од 18.412 КМ,
а односе се на реализацију пројектних активности пројекта „Промовисање родно
одговорних политика у Републици Српској“. Чине их: расходи за бруто накнаде за
рад ван радног односа (7.075 КМ) и расходи по основу репрезентације (11.337 КМ).
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа на фонду 01 се односе на
расходе за бруто накнаде: волонтерима (1.004 КМ), по уговору о дјелу (73.024 КМ)
и за привремене и повремене послове и уговор о допунском раду (44.536 КМ).
Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу на фонду 01 чине расходи за бруто
накнаде по уговорима о дјелу (36.139 КМ) и расходи за бруто накнаде по уговорима
о стручној сарадњи (36.885 КМ).
Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу на фонду 03 (7.075 КМ) се односе на
накнаде за уговоре плаћене из донаторских средстава UN WOMAN о изради и
провођењу програма „Формирање Џендер тима и иницирање иновативне џендер
акције за родно одговорно буџетирање на регионалном нивоу“.
Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о
допунском раду исказани су у износу од 44.536 КМ, а односе се на накнаде по
основу уговора за обављање послова одржавања канцеларијског простора (4.536
КМ) и накнаде по основу уговора закљученим са три члана Радне групе за израду
Анализе економског доприноса шумарства друштвеном и руралном развоју
Републике Српске (40.000 КМ), именоване Рјешењем министра од 04.12.2018.
године. Задатак радне групе је да у складу са пројектним задатком и Стратегијом
развоја шумарства Републике Српске 2011-2021. године изврши Анализу
економског доприноса шумарства друштвеном и руралном развоју Републике
Српске, те сагледавању ефеката предузетих мјера и економском доприносу
шумарства остваривању интегралног руралног развоја Републике Српске.
Рјешењем министра одобрена су средства на име накнаде у појединачном износу
од 13.333 КМ бруто (нето 9.780 КМ) и исплаћена су одмах из средстава
реалоцираних са позиције субвенције јавним нефинансијским субјектима у области
шумарства. Уговорима са члановима Радне групе је дефинисано да ће своје
активности у складу са пројектним задатком окончати у виду сумарног извјештаја
до 01.07.2019. године.
Расходи по основу репрезентације су исказани у износу од 18.135 КМ (на фонду 01
6.798 КМ и на фонду 03 11.337 КМ). У појединим случајевима на фактурама није
назначена сврха кориштења средстава репрезентације, како је дефинисано чланом
8. Правилника о кориштењу средстава репрезентације од 20.12.2018. године.
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6.1.2.3.

Расходи финансирања и други финансијски трошкови

Расходи финансирања и други финансијски трошкови (169 КМ) односе се на
расходе по основу затезних камата.
6.1.2.4.

Субвенције

Субвенције су исказане у износу од 1.948.726 КМ, што је за 3% ниже у односу на
одобрени Други ребаланс буџета, а односе се на субвенције јавним
нефинансијским субјектима из области пољопривреде, водовода и шумарства
(шумарство и ловство) у износу од 1.449.750 КМ и субвенције нефинансијским
субјектима из области пољопривреде, водовода и шумарства 498.976 КМ.
Средства посебних намјена за шуме и за развој и унапређивање ловства се
исплаћују у складу са: Законом о шумама („Службени гласник Републике Српске“
број 75/08 и 60/13), Законом о ловству („Службени гласник Републике Српске“, број
60/09 и 50/13), Правилником о начину прикупљања, критеријума за расподјелу
средстава у поступку кориштења средстава посебних намјена за шуме („Службени
гласник Републике Српске”, број 45/14), Правилником о критеријумима, условима,
начину додјеле и коришћења намјенских средстава за развој и унапређивање
ловства („Службени гласник Републике Српске“, број 52/18) и Уговорима и
анексима уговора о коришћењу средстава посебних намјена за шуме и за развој и
унапређивање ловства за 2018. годину.
Влада Републике Српске је Одлуком од 26.07.2018. године дала сагласност на
План утрошка средстава за шуме за 2018. годину („Службени гласник Републике
Српске“, број 74/18) у износу од 1.900.000 КМ за: радове и активности у оквиру
проширене репродукције шума у износу од 1.767.000 КМ (за набавку машине и
опреме за деминирање шума 452.000 КМ и остале радове и активности у оквиру
проширене репродукције шума од 1.315.000 КМ), непланиране мјере заштите шума
које могу да проузрокују посљедице ширих размјера (95.000 КМ) и развој ловства у
Републици Српској (38.000 КМ).
Влада Републике Српске је Одлуком од 06.12.2018. године дала сагласност на
План утрошка средстава за шуме за 2018. годину („Службени гласник Републике
Српске“, број 115/18) на износ од 1.900.000 КМ за: радове и активности у оквиру
проширене репродукције шума (1.767.000 КМ); непланиране мјере заштите шума
које могу да проузрокују посљедице ширих размјера (95.000 КМ) и развој ловства у
Републици Српској (38.000 КМ), којом се ставља ван снаге претходна одлука.
Утрошена су средства за: радове и активности у оквиру проширене репродукције
шума (1.722.000 КМ); непланиране мјере заштите шума које могу да проузрокују
посљедице ширих размјера (95.000 КМ) и развој ловства у Републици Српској
(37.912 КМ).
Од укупног износа субвенција за шуме додијељено је: ЈП „Шуме Републике Српске“
а.д. Соколац, у износу од 1.584.524 КМ (по конкурсу 701.524 КМ, по основу
непланираних мјера заштите шума које могу да проузрокују посљедице штетних
размјера 95.000 КМ и за приоритетне активности 788.000 КМ), Шумарском
факултету за научно-истраживачки рад (80.000 КМ), осталим правним лицима и
удружењима грађана (152.476 КМ) и физичким лицима (за исплату штете коју
начини дивљач за коју је прописана забрана лова (37.912 КМ). Износ од 37.912 КМ
се односи на 86 рјешења за исплату штета за које је Законом о ловству предвиђен
начин исплате штете коју начини дивљач за коју је прописана забрана лова. Усљед
ограничених средстава за ове намјене Министарство није издавало рјешења по
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основу 63 захтјева у износу од 21.375 КМ за исплату штете коју начини дивљач за
коју је прописана забрана лова.
Влада Републике Српске је 20.07.2018. године донијела Одлуку о давању
сагласности на распоред средстава за ловство за 2018. годину („Службени гласник
Републике Српске”, број 67/18) у укупном износу од 100.000 КМ за: пројекте чији је
циљ развој и унапређивање ловства (80.000 КМ) и накнаду штете од дивљачи, која
се исплаћује из буџета Републике Српске (20.000 КМ). Утрошена су средства за:
унапређење ловства (73.940 КМ) и накнаде штете од дивљачи (19.874 КМ).
Корисници средстава су доставили извјештаје о намјенском утрошку средстава у
складу са чланом 14. Правилника о критеријумима, условима и начину додјеле и
коришћења намјенских средстава за развој и унапређивање ловства.
6.1.2.5.

Грантови

Грантови су исказани у износу од 1.102.337 КМ, што је 100% у односу на одобрени
Други ребаланс буџета. Односе се на грантове: Пољопривредном институту
Републике Српске; Фонду за спречавање заразних болести: ЈУ Ветеринарски
институт „Др Васо Бутозан“ и за плаћање годишње чланарине за чланство
Републике Српске у сталној радној групи за рурални развој Југоисточне Европе
(SWG Скопље) у износу од 29.337 КМ.
Влада Републике Српске је својим одлукама дала сагласности на распоред
средстава и то:
- Одлуком од 29.03.2018. године („Службени гласник Републике Српске“, број
32/18) Пољопривредном институту у износу од 300.000 КМ за суфинансирања
трошкова: горива и енергије (78.000 КМ); бруто зарада и осталих накнада
запослених на реализацији програмских дјелатности (180.000 КМ); производних
услуга (36.000 КМ) и нематеријалних трошкова (6.000 КМ);
- Одлуком од 18.01.2018. године („Службени гласник Републике Српске“, број 9/18)
Фонду за спречавање заразних болести у износу од 473.000 КМ и то за накнаду
штете за животиње које су нешкодљиво уклоњене (убијене или заклане) приликом
реализације мјера на сузбијању нарочито опасних заразних болести и зооноза
(454.895 КМ) и санацију животиња након нешкодљивог уништавања заражених
животиња (17.161 КМ);
- Одлуком од 01.03.2018. године на распоред средстава („Службени гласник
Републике Српске“, број 21/18) ЈУ Ветеринарски институт „Др Васо Бутозан“ за
2018. годину у износу од 300.000 КМ и то за суфинансирање: трошкова
дијагностичког материјала, потрошног материјала и других неопходних
ингредијенција које осигуравају спремност лабораторија за дијагностику заразних
болести и зооноза (270.000 КМ) и набавке резервних дијелова и опреме у
лабораторијама (30.000 КМ). Правдање утрошених средстава вршено је на основу
финансијских извјештаја институција којима су грантови додијељени.
Такође, правилницима су дефинисани суфинансирање, начин, поступак додјеле и
контрола намјенског утрошка новчаних средстава у складу са одлуком о давању
сагласности на распоред средстава текућег гранта и то: Пољопривредном
институту Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 49/18) и
ЈУ Ветеринарски институт „Др Васо Бутозан“ („Службени гласник Републике
Српске“, број 34/18). Правилником о условима за остваривање права на накнаду
штете („Службени гласник Републике Српске“, број 14/18) дефинисани су услови и
неопходна документација за остваривање права на накнаду штете власницима
животиња, производа животињског поријекла, хране животињског поријекла, хране
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за животиње и пратећих предмета након спровођења мјера сузбијања и
искорјењивања заразних болести, нарочито зооноза, односно болести које се са
животиња преноси на људе.
6.1.2.6.

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи
трансакција размјене између или унутар јединица власти

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција
размјене између или унутар исте јединице власти су исказани у износу од 8.471
КМ, а односе се на расходе из трансакција размјене између јединица власти (3.730
КМ) и расходе из трансакција размјене унутар исте јединице власти (4.741 КМ).
6.1.2.7.

Расходи обрачунског карактера

Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 1.934.694 КМ, а чине их
највећим дијелом: набавна вриједност реализованих залиха материјала, ситног
инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће, расходи по основу амортизације; расходи од
усклађивања вриједности имовине и расходи обрачунског карактера по основу
односа са другим јединицама власти.
Залихе ситног инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће набавне вриједности од 27.494
КМ стављене су у употребу.
Расходи по основу амортизације исказани су у износу 681.123 КМ, а односе се на
обрачунату амортизацију на: зграде и објекте (224.847 КМ), опрему (442.142 КМ) и
нематеријалну непроизведену имовину (14.134 КМ). Амортизација је обрачуната у
складу са Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске
кориснике у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број
110/16).
Расходи од усклађивања вриједности имовине (74.138 КМ) односе се на извршену
исправку вриједности потраживања, по основу поврата дијела учешћа у
суфинансирању Пројекта изградње система за наводњавање на подручју Новог
Села у Граду Бијељина, из 2017. године која нису наплаћена до 31.12.2018. године.
Остали расходи обрачунског карактера (1.813 КМ) односе се на садашњу
вриједност расходоване опреме.
Расходе обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама власти
(1.149.560 КМ) чине расходи настали по основу корекције вриједности:
потраживања од јединица локалне самоуправе по пројекту WB IDA, а која нису
наплаћена у року од године дана од датума доспијећа (238.200 КМ), од Фонда
здравственог осигурања (29.269 КМ) и од ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту (25.882
КМ) и преноса имовине Општини Калиновик (856.209 КМ).
6.1.2.8.

Трансфери унутар исте јединице власти

Трансфери унутар исте јединице власти исказани су у износу од 10.849.013 КМ,
што је 100% у односу на одобрени Други ребаланс буџета. Односе се на трансфер:
Јединици за координацију пољопривредних пројеката, ЈУ „Воде Српске“ и ЈУ
„Ергела Вучијак“.
Трансфер за Јединицу за координацију пољопривредних пројеката исказан је у
износу од 799.013 КМ. Односи се на суфинансирање и реализацију пројеката
финансираних из средстава међународних финансијских и нефинансијских
институција и то: „Пројекта развоја руралног пословања“ у износу од 699.013 KM
према Одлуци о прихватању задужења Републике Српске према Међународном
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фонду за развој пољопривреде - IFAD („Службени гласник Републике Српске“, број
20/13) и Пројекта развоја конкурентности у руралним подручјима“ („Службени
гласник Републике Српске“, број 92/16) у износу од 100.000 KM.
Народна скупштина Републике Српске је у фебруару 2013. године донијела Одлуку
о прихватању задужења Републике Српске према Међународном фонду за развој
пољопривреде (IFAD) по пројекту развоја руралног пословања. Циљ пројекта је
пружање помоћи пољопривредним произвођачима који производе за властите
потребе да се трансформишу у комерцијалне произвођаче и помоћ у развоју
непољопривредног предузетничког сектора за отварање нових радних мјеста у
руралним подручјима. Пројектом је обухваћено 20 општина. У периоду реализације
пројекат ће се суфинансирати и дијелом из буџета Републике Српске у сврху
плаћања ПДВ-а.
Народна скупштина Републике Српске је у новембру 2016. године донијела Одлуку
о прихватању задужења Републике Српске према Међународном фонду за развој
пољопривреде (IFAD) по пројекту развоја конкурентности у руралним подручјима.
Циљ пројекта је смањење сиромаштва у руралним подручјима Републике Српске, а
који би се остварио на начин да се малим пољопривредним произвођачима и
другим сиромашним категоријама становништва у руралним подручјима
обезбиједе средства за развој подсектора узгоја воћа и поврћа, скупљање и
прераду секундарних и шумских производа, као и развој других потенцијалних
грана пољопривреде, чиме би се омогућило одрживо унапређење њиховог
сопциоекономског статуса.
Трансфер за ЈУ„Воде Српске“ (у даљем тексту: Установа) реализован је у износу
од 9.700.000 КМ. Исплате по основу трансфера су вршене мјесечно по рјешењима
министра на основу Одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава
трансфера за ЈУ “Воде Српске“ за 2018. годину („Службени гласник Републике
Српске“, број 38/18) и измјени Одлуке на план утрошка („Службени гласник
Републике Српске“, број 3/19). Финансирање Установе из трансфера у оквиру
Министарства услиједило је након доношења Закона о измјенама и допунама
закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12), а у складу са
Одлуком о оснивању Установе, којом је дефинисано да се средства за обављање
њене дјелатности обезбјеђују дијелом из буџета Републике Српске. Установа је
поднијела Влади Републике Српске на сагласност годишњи програм рада и
финансијски план који је усвојен, након чега је Министарство дало приједлог
Плана утрошка средстава на који је дата сагласност. У току године, реагујући на
одлуку Управног одбора о измјени финансијског плана ове установе, Министарство
је поднијело Влади Републике Српске на усвајање измијењени план утрошка
средстава, на који је иста дала сагласност. Средства трансфера се односе на:
расходе за лична примања (4.043.000 КМ); расходе по основу коришћења роба и
услуга (3.348.728 КМ); расходе за финансирање и друге финансијске трошкове
(7.000 КМ); грантове (5.000 КМ), расходе по судским рјешењима (80.000 КМ);
трансфере између различитих јединица власти (99.848 КМ); издатке за
нефинансијску имовину (1.611.750 КМ), остале издатке (239.388 КМ) и остале
издатке из трансакција са другим јединицама власти (265.286 КМ).
Трансфер за ЈУ „Ергела Вучијак“ реализован је у износу од 350.000 КМ. На основу
Плана рада и измјене плана са финансијским планом за 2018. годину („Службени
гласник Републике Српске“, број 32/18 и 69/18) средства трансфера су планирана
за: расходе за лична примања (227.000 КМ); расходе по основу коришћења роба и
услуга (119.000 КМ) и издатке за нефинансијску имовину (4.000 КМ).
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6.1.2.9.

Издаци

Издаци су исказани у износу од 95.106 КМ и за 81% су нижи у односу на Други
ребаланс буџета. Односе се на издатке за нефинансијску имовину и остале
издатке.
Издаци за финансијску имовину нису исказани, а Другим ребалансом буџета за
2018. годину су планирани у износу од 400.000 КМ. Конкурс за додјелу кредитних
средстава
намијењен
јединицама
локалне
самоуправе
из
области
водоснабдијевања и комуналне инфраструктуре из средстава револвинг фонда је
расписан 30.10.2018. године, али није било пријава потенцијално заинтересованих
страна.
Издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 44.503 КМ и за 11% су
нижи у односу на Други ребаланс буџета, а чине их издаци за: произведену сталну
имовину и залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и слично.
Издаци за произведену сталну имовину исказани су у износу од 17.537 КМ и за
35% су нижи у односу на Други ребаланс буџета, a односе се на издатке за набавку
опреме (11.547 KM) и издатке за нематеријалну произведену имовину (5.990 КМ).
Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и слично
исказани су у износу од 26.966 КМ, а односе се на издатке за набавку ауто-гума и
инвентара и за 17% су виши у односу на Други ребаланс буџета. Недостајућа
средства за издатке за залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и сл.
су покривена интернoм реалокацијoм по рјешењу министра у оквиру буџетског
корисника са издатака за набавку постројења и опреме у износу од 4.100 КМ.
Остали издаци исказани су у износу од 50.603 KM и за 10% су виши у односу на
Други ребаланс буџета, а односе се на остале издатке за отплату неизмирених
обавеза из ранијих година и на остале издатке из трансакција са другим
јединицама власти.
Остали издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година исказани су у
износу 6.177 КМ, а односе се на издатке по основу корекције исплате превоза
запослених за 2017. годину по Одлукама Уставног суда Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 108/17 и 2/18), а што је образложено
под тачком 6.1.2.1. извјештаја.
Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти исказани су у износу
од 44.426 КМ, а односе се на издатке за накнаде плата за породиљско одсуство
који се рефундирају од ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске (39.884
КМ) и издатке за накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од Фонда
здравственог осигурања Републике Српске (4.542 КМ).
Недостајућа средства за остале издатке из трансакција са другим јединицама
власти су покривена интерном реалокацијом по рјешењу Владе Републике Српске
у оквиру буџетског корисника са расхода за бруто плате запослених у износу од
4.700 КМ.

6.2.

Имовина, обавезе и извори

6.2.1.

Имовина

Министарство је на дан 31.12.2018. године исказало укупну имовину бруто
вриједности 16.101.940 КМ, исправке вриједности 5.781.027 КМ и нето вриједности
10.320.913 КМ. Нето вриједност имовине чини нефинансијска имовина у износу од
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4.935.048 КМ (у сталним средствима и текућим средствима) и финансијска имовина
и разграничења у износу од 5.385.865 КМ.
Нефинансијска имовина у сталним средствима је исказана бруто вриједности
9.096.616 КМ, исправке вриједности 4.196.706 КМ и нето вриједности 4.899.910 КМ.
Нето вриједност се односи на: зграде и објекте (3.691.993 КМ), опрему (1.188.203
КМ), нематеријалну произведену имовину-програми за рачунаре (15.714 КМ) и
нематеријалну непроизведену имовину-лиценце (4.000 КМ).
У односу на претходну годину, нето имовина у сталним средствима је смањена за
1.409.948 КМ.
Вриједност нефинансијске имовине у сталним средствима у 2018. години је
повећана за 160.491 КМ по основу: набавке опреме 17.537 КМ, за ефекте процјене
нефинансијске имовине 64.210 КМ (лабораторијске опреме 59.400 КМ, производноуслужне опреме 810 КМ и лиценци 4.000 КМ), дониране опреме 15.444 КМ (вага за
мјерење платформе од ГИЗ Сарајево) и преноса без накнаде имовине са Јединице
за координацију пољопривредних пројеката на Министарство 63.300 КМ (моторног
возила 29.829 КМ и опреме 33.471 КМ).
Вриједност нефинансијске имовине у сталним средствима у 2018. години је
смањена за 1.570.439 КМ по основу корекције вриједности за ефекте обрачунате
амортизације 681.123 КМ, расходовања опреме 1.813 КМ, преноса без накнаде
имовине са Министарства на Општину Калиновик 856.209 КМ (вриједност
изведених радова на изградњи објекта репро-центра „Павловац“ по Одлуци Владе
Републике Српске од 01.03.2018. године по основу пројекта „Развој система за узгој
говеда у Босни и Херцеговини“) и преноса без накнаде моторног возила са
Министарства на Агенцију за аграрна плаћања 31.294 КМ (по Одлуци Владе
Републике Српске од 29.06.2018. године).
Нето вриједност зграда и објеката се највећем дијелом односи на остале објекте
(3.567.538 КМ) које чине системи за наводњавање дати на коришћење 2014. године
ПД „Семберија“ а.д. Ново Село и “Напредак“ а.д. Пелагићево. Права и обавезе
корисника ових система дефинисане су уговорима.
У складу са чланом 41. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици
Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 115/17 и 118/18), у 2018.
години извршена је процјена нове вриједности за групу сталних средстава у
употреби чија је књиговодствена вриједност сведена на нулу.
Новопроцијењена вриједност нефинансијске имовине укупно износи 64.210 КМ, а
односи се на: медицинску и лабораторијску опрему (59.400 КМ), производноуслужну опрему, алат и инвентар (810 КМ) и нематеријалну непроизведену
имовину (4.000 КМ). Министарство је извршило процјену имовине и свођење
књиговодствене вриједности на новопроцијењену вриједност, евидентирало на
начин да је за износ новопроцијењене садашње нето вриједности искњижена
акумулирана амортизација примјеном црвеног сторна, а одобрене резерве по
основу ревалоризације нефинансијске имовине.
Нефинансијска имовина у текућим средствима исказана је у износу од 35.138
КМ и односи се на сталну имовину намијењену продаји и обустављена пословања
(донацију Чешке развојне агенције - биковско дубоко смрзнуто сјеме са опремом за
складиштење и чување).

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске за период 01.01-31.12.2018.
године

23

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

Финансијска имовина и разграничења су исказани бруто вриједности 6.970.186
КМ, исправке вриједности 1.584.321 КМ и нето вриједности 5.385.865 КМ, а односи
се на дугорочну и краткорочну финансијску имовину и разграничења.
Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим
јединицама власти je исказанa у износу од 4.438.647 КМ и односи се на дугорочне
зајмове дате јединицама локалне самоуправе по пројекту водоснабдијевања
општина. Дугорочни зајмови за 20 општина дати су у доларима чија
протувриједност на дан 31.12.2018. године износи 3.971.535 КМ, док су за 7
општина кредити дати у конвертибилним маркама и износе 467.112 КМ.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења су исказани бруто вриједности
од 2.351.539 КМ, исправке вриједности 1.584.321 КМ и нето вриједности 947.218
КМ.
У оквиру осталих краткорочних потраживања исказана су спорна потраживања у
износу од 366.555 КМ, а односе се на ненаплаћена потраживања од: ПД
„Семберија“ а.д. Ново Село по основу поврата дијела учешћа у суфинансирању
Пројекта изградње система за наводњавање на подручју Новог Села у Граду
Бијељина (222.412 КМ), ЗЗ „Ситнеши“ Србац (59.730 КМ) и АД „Клаоница и прерада
меса“ Соколац (84.412 КМ) по основу поврата раније дозначених средстава
дефинисаних уговорима о откупу меркантилне пшенице.
Краткорочна разграничења исказана су у износу од 3.352 КМ, а чине их остала
краткорочна разграничења по основу неизмирених обавеза за накнаде плата за
вријеме боловања и родитељског одсуства за децембар које се рефундирају од
фондова обавезног социјалног осигурања.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим
јединицама власти исказана су у износу од 943.776 КМ, а чине их: зајмови дати
јединицама локалне самоуправе који доспијевају на наплату до годину дана
(892.994 КМ); потраживања по основу камата на дате зајмове и курсних разлика из
трансакција са јединицама локалне самоуправе (6.357 КМ); потраживања по основу
рефундације за накнаду плата из доприноса за здравствено осигурање (4.541 КМ)
и потраживања по основу рефундације за накнаду плата из доприноса за дјечију
заштиту (39.884 КМ).
У оквиру краткорочне финансијске имовине и разграничења из трансакција са
другим јединицама власти исказана су спорна потраживања и зајмови у износу од
1.207.567 КМ, а односе се на: зајмове дате осталим нивоима власти који нису
наплаћени у периоду дужем од годину дана (1.074.547 КМ); потраживања за камате
на дате зајмове и курсне разлике из трансакција са осталим јединицама власти која
нису наплаћена у периоду дужем од годину дана (19.170 КМ); потраживања по
основу рефундације за накнаду плата из доприноса за здравствено осигурање
(95.191 КМ) и по основу рефундације за накнаду плата из доприноса за дјечију
заштиту (18.659 КМ).
Корекција потраживања по основу рефундације за накнаду плата из доприноса се
односи на потраживања која нису наплаћена у периоду дужем од годину дана у
износу од 25.882 КМ, а односе се на потраживања од Фонда здравственог
осигурања Републике Српске (9.830 КМ) и од ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту
(16.052 КМ).
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6.2.2.

Обавезе

Министарство је на дан 31.12.2018. године исказало укупне обавезе у износу од
5.940.195 КМ које се у цјелости односе на краткорочне обавезе и разграничења.
Чине их: обавезе за лична примања запослених, обавезе из пословања, обавезе за
субвенције и грантове и краткорочне обавезе и разграничења из трансакција
између или унутар јединица власти.
Обавезе за лична примања су исказане у износу од 360.125 КМ, а односе се на
обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата и обавезе за бруто
накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада,
отпремнина и једнократних помоћи.
Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата су исказане у износу од
312.443 КМ и односе се на обавезе за плате и накнаде плата за децембар 2018.
године, а које су исплаћене у јануару 2019. године.
Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених на
основу рада, отпремнина и једнократних помоћи исказане су у износу од 47.682
КМ, а односе се на обавезе за накнаде: за превоз за октобар, новембар и
децембар (20.096 КМ), предсједнику синдиката (1.463 КМ), дневнице (5.040 КМ),
разлику аконтације (85 КМ), једнократне помоћи (20.012 КМ) и порезе и доприносе
на накнаде (986 КМ).
Обавезе из пословања су исказане у износу од 199.225 КМ, а односе се на
обавезе: за набавку роба и услуга (118.565 КМ), према физичким лицима у земљи
(34.470 КМ), обавезе за порезе и доприносе (13.115 КМ) и обавезе за примљене
депозите и кауције (33.075 КМ).
Обавезе за субвенције и грантове исказане су у износу од 1.787.104 КМ, а односе
се на обавезе за субвенције (1.518.635 КМ) и за грантове (268.469 КМ).
Обавезе за субвенције се односе на обавезе: Шумарском факултету (140.000 КМ),
ЈП „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац по основу радова и активности у оквиру
проширене репродукције шума (1.102.524 KM), правним лицима (233.604 КМ) и
физичким лицима (42.507 КМ).
Обавезе за грантове се највећим дијелом односе на обавезе: Ветеринарском
институту „Др Васо Бутозан“ (124.877 КМ), физичким лицима (125.786 КМ) и за
Ветеринарске станице и ветеринарске амбуланте (17.162 КМ).
Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица
власти исказане су у износу од 3.593.741 КМ, а односе се на краткорочне обавезе и
разграничења из трансакција са другим јединицама власти и краткорочне обавезе
и разграничења из трансакција унутар исте јединица власти.
Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти
исказане су у износу од 2.004 КМ, а односе се на обавезе за закуп према Граду
Приједор (1.754 КМ) и општини Градишка (250 КМ).
Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти
исказане су у износу од 3.591.737 КМ, а односе се на обавезе по основу трансфера
према: Јединици за координацију пољопривредних пројеката (235.804 КМ), ЈУ
„Воде Српске“ (3.233.333 КМ) и ЈУ „Ергела Вучјак“ (122.600 КМ).
У току године путем мултиратералних компензација измирене су обавезе у износу
од 1.075.490 КМ (из 2017. године 636.955 КМ и из 2018. године 438.535 КМ).
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске за период 01.01-31.12.2018.
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До 28.02.2019. године нису измирене краткорочне обавезе у износу од 3.535.974
КМ, а односе се на обавезе за: порезе и доприносе на накнаде за лична примања
(986 КМ), субвенције (673.281 КМ), грантове (143.592 КМ), обавезе из пословања
(55.745 КМ), краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим
јединицама власти (1.566 КМ) и краткорочне обавезе и разграничења из
трансакција унутар исте јединице власти (2.660.804 КМ).
6.2.3.

Извори и промјене на нето имовини

Властити извори на дан 31.12.2018. године исказани су у износу од 70.529 КМ.
Односе се на ревалоризационе резерве по основу процјене фер вриједности
нефинансијске имовине (процијењена вриједност сталне имовине чија је садашња
вриједност износила 0 из 2018. године 64.210 KM и вриједност процијењене сталне
имовине из ранијих година 6.319 KM).
Почетни салдо ревалоризационих резерви износио је 9.525 КМ. У току године са
ревалоризационих резерви искњижен је износ од 3.206 КМ по основу припадајућег
дијела обрачунате амортизације на нефинансијску имовину за коју је ранијих
година извршена процјена у складу са чланом 87. став 7. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.

6.3.

Ванбилансна евиденција

Ванбилансна актива/пасива исказана је у износу од 763.588 KM односи се на
примљене банкарске гаранције за уредно извршење уговора о концесији на
пољопривредном земљишту (46.967 КМ) и мјенице издате у сврху обезбјеђења
кредита датих јединицама локалне самоуправе по пројекту WB IDA за
водоснабдијевање (716.621 КМ).

6.4.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

На основу информација из правне службе на дан 31.12.2018. године против
Министарства се води 121 судски спор укупне вриједности од 42.988.763 КМ.
Највећи износи односе се на спорове по основу: накнада за изгубљену добит због
раскида уговора о концесији (30.157.061 КМ) и накнада за штете у поплавама
(8.705.413 КМ).
Министарство је тужилац у више поступака, од чега се 29 спорова вриједности
7.904.607 КМ (без ефеката затезних камата и судских трошкова) односи на спорове
за наплату потраживања по основу кредита датих правним и физичким лицима из
средстава „Фонда Партнер“, док се 40 спорова води против правних и физичких
лица за наплату потраживања по основу закупа пољопривредног земљишта у
вриједности од 287.147 КМ, а 11 спорова против правних и физичких лица пo
oснoву плaћaњa кoнцeсиoнe нaкнaдe у вриједности од 551.417 КМ (трошкови
поступка 3.495 КМ).

6.5.

Напомене/образложења уз финансијске извјештаје

Уз финансијске извјештаје за 2018. годину сачињена су и писана Образложења за
период 01.01-31.12.2018. године, која пружају неопходне опште податке о
Министарству, примијењеним прописима за израду годишњег обрачуна,
рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим политикама. Такође,
сачињена Образложења, у највећој мјери упућују на повезане информације
презентоване у Прегледу планираних и остварених прихода, примитака, расхода и
издатака и Прегледу имовине, обавеза и извора, у складу са чланом 46.
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Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске за период 01.01-31.12.2018.
године

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС
ЈС 1 – Презентација финансијских извјештаја и других релевантних међународних
рачуноводствених стандарда за јавни сектор.
Ревизијски тим
Мира Савић, с.р.
Ивана Микић, с.р.

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске за период 01.01-31.12.2018.
године
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