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Извјештај Главног ревизора

Извршили смо ревизију финансијског извјештаја Народне скупштине Републике Српске
за 2003-у годину. За финансијски извјештај и податке исказане у финансијском
извјештају одговорна је Служба Народне скупштине. Наша одговорност је да изразимо
мишљење, на основу ревизије коју смо обавили, о томе да ли финансијски извјештај
одражава тачан и истинит приказ пословања током године и стања на крају године, те
да ли је поштована важећа законска регулатива.
Ревизију смо извршили у складу са ИНТОСАИ ревизијским стандардима,који су
прихваћени од стране Координационог одбора институција за ревизију БиХ и
Стандардима ревизије Републике Српске. Ови стандарди нам налажу да ревизију
планирамо и извршимо на начин који нам омогућава да се у разумној мјери увјеримо
да финансијски извјештај који је предмет ревизије не садржи материјално значајне
грешке. Ревизија укључује испитивање доказа на бази провјере узорака, који
поткрепљују износе објелодањене у финансијском извјештају. Ревизија, такође,
укључује оцјену примијењених рачуноводствених начела и значајних процјена
извршених од стране менаџмента, као и ревизију усклађености пословања Службе
Народне скупштине са важећом законском регулативом.
Сматрамо да ревизија коју смо извршили обезбјеђује разумну основу за наше
мишљење.
По нашем мишљењу, финансијски извјештај истинито и објективно, по свим
материјално значајним аспектима, приказује имовинско и финансијско стање Народне
скупштине Републике Српске на дан 31.12.2003. године и резултате пословања током
2003. године.
Не изражавајући резерву у односу на дато мишљење, скрећемо пажњу на напомене
дате уз финасијски извјештај, у тачкама 3.2, 3.3 и 3.5:
Провођење процедура и поступака интерне контроле у првом кварталу године није
било ефикасно у свим сегментима управљања и располагања буџетским средствима.
Процедура набавке путничких аутомобила није проведена у складу са чланом 20.
Закона о поступку набавке роба, услуга и уступања радова. Процедура уступања
радова за опремања канцеларија Вијећа народа није проведена у складу са чланом 4.
став 3. Закона.
На терет трошкова 2003. године плаћене су и књижене обавезе према добављачима из
2002. године, у износу од 117.196 КМ, које нису биле евидентиране као обавезе
претходне године.
оба, услуга и уступање
Бања Лука, 05.05.2004. године

Главни ревизор
Бошко Чеко
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1

Увод

Народнa скупштинa Републике Српске (у даљем тексту Народна скупштина) je
оргнизована и функционише у складу са Уставом Републике Српске и Пословником
Народне скупштине Републике Српске (Сл.Гл. РС број 50/01). Поред ова два акта,
функционисање и рад Народне скупштине опредјељују и одредбе Законских и других
правних аката:
-

Закон о буџетском систему Републике Српске (Сл. Гл.РС број 63/02, 38/03 i 96/03)

-

Закон о извршењу буџета за 2003. годину (Сл. Гл. РС број 03/03)

-

Закон о трезору (Сл. Гл. РС број 14/00 )

-

Закон о поступку набавке робе, услуга и уступања радова (Сл.Гл. РС број20/01)

-

Закон о рачуноводству (Сл. Гл. РС број 18/99 и 62/02)

-

Закон о административној служби у управи Републике Српске (Сл.Гл. број16/02 и
62/02)

-

Закон о раду (Сл.Гл.РС број 38/00)

-

Општи Колективни уговор (Сл. Гл. РС број 13/98)

-

Посебни Колективни уговор за раднике запослене у државним органима управе
(Сл. Гл. РС број 16/98)

-

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Служби
Народне скупштине Републике Српске

-

Правилник о интерним контролним поступцима

-

Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
са стварним стањем (Сл.Гл. РС број 37/00)

-

Правилник о садржини појединх рачуна у контном оквиру за кориснике прихода
буџета Републике, градова и општина, буџетских фондова и ванбуџетских
фондова (Сл.Гл. РС број 86/02 и 01/04)

-

Правилник о рачуноводственим политикама за кориснике буџета РС (Сл.Гл.РС
број 109/03)

-

Правилник о финаснијском извјештавању за кориснике прихода
Републике, општина и градова и фондова (Сл.Гл. РС број 11/04)

-

Упутство о изради годишњег обрачуна буџета и фондова за 2003. годину (Сл.Гл.
РС бр.1/04 и 11/04)

-

Рачуноводствени стандарди РС (Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске,
Бања Лука, 1999. године)

буџета
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Други подзаконски акти (одлуке и уредбе).

-

У циљу обављања аналитичких, савјетодавних, стручних, административно техничких,
материјално финансијских и других послова за потребе Народне скупштине,
организована је Служба Народне скупштине, којом руководи Генерални секретар.
Организација Службе Народне скупштине
је извршена на бази Правилника о
унутршњој организацији и систематизацији радних мјеста у Служби Народне
скупштине, кроз четири основне организационе цјелине:
-

Кабинет Предсједника Скупштине

-

Кабинет потпредсједника Скупштине

-

Кабинет генералног секретара и замјеника генералног секретара Скупштине,

-

Стручна служба Скупштине

Стручна служба Скупштине је организована у шест сектора:
-

Сектор за правне и опште послове

-

Сектор за материјално финансијске послове

-

Сектор координацију рада посланичких клубова

-

Сектор за техничке послове

-

Сектор за одржавање и обезбјеђење зграде Народне Скупштине

-

Сектор за одржавање возила

Финансијско рачуноводствени послови су у надлежности Сектора за материјално
финансијске послове. Пословање Народне скупштине се одвијало преко јединственог
рачуна Трезора. Главна књига Народне скупштине је саставни дио система Главне
књиге Трезора.
Извршили смо ревизију финансијског извјештаја Народне скупштине за пословну 2003у годину и ревизију законске усклађености пословања Народне скупштине. За
финансијски извјештај и податке приказане у финансијском извјештају одговорна је
Служба Народне скупштине. Наша одговорност је да изразимо мишљење, на основу
ревизије коју смо обавили, да ли годишњи финансијски извјештај одражава тачан и
истинит приказ пословања током године, имовинског и финансијског стања на крају
године, да ли су средства намјенски кориштена и да ли је пословање усклађено са
важећом законском регулативом.

2

Предмет, циљ и обим ревизије

Ревизија је планирана и извршена на основу члана 14 Закона о ревизији јавног сектора
РС (Сл. Гл. РС број 18/99 и 39/03). Ревизију смо планирали и извршили у складу са
ИНТОСАИ ревизијским стандардима Координационог одбора институција за ревизију
2
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БиХ (Сл. Гл. РС број 20/01) и Стандардима ревизије РС. Ови стандарди нам налажу да
ревизију планирамо и извршимо на начин који нам омогућује да се у разумној мјери
увјеримо да финансијски извјештаји који су предмет ревизије не садрже материјално
значајне грешке, те да се пословање Народне скупштине одвијало у складу са важећом
законском регулативом. С обзиром да се ревизија обавља провјерама на бази узорака
и да постоје инхерентна ограничења у рачуноводственом систему и систему интерних
контрола постоји могућност да поједине материјално значајне грешке могу остати
неоткривене.
Предмет ревизије је финансијски извјештај Народне скупштине за 2003-у годину и
усклађеност пословања Народне Скупштине са важећом законском регулативом.
Циљ ревизије је да се омогући ревизору да изрази мишљење о финансијском
извјештају који је предмет ревизије тј. да ли финансијски извјештај у материјално
значајном смислу објективно и истинито приказује финансијско и имовинско стање
Народне скупштине на дан 31.12.2003. године, резултата пословања током године,
усклађеност пословања у 2003-ој години са важећим законима, намјенско трошење
средстава, те да ли је финансијски извјештај сачињен у складу са Рачуноводственим
стандардима РС и важећим прописима.
Обим ревизије обухвата процјену организације и функционисања рачуноводственог
система и система интерних контрола, те процјену имовинског и финансијског стања и
резултата пословања кроз утврђивање извора финансирања и извршења буџета у
обрачунском периоду, законску усклађеност обављених финансијских трансакција и
документованост финансијских трансакција.
Ревизија такође укључује оцјену примјене општеприхваћених рачуноводствених
начела и усвојених рачуноводствених стандарда, оцјену рачуноводствених процјена и
одлука донесених од стране Службе Народне скупштине.
Ревизија је уз примјену адекватних метода ревизије обављена у периоду од 15.04. до
05.05.2004. године. Служба Народне скупштине је у законом прописаном року
доставила примједбе, у виду сугестија, на прелиминарни ревизорски извјештај, које су
размотрене од стране Главног ревизора. Примједбе се углавном односе на налазе
ревизора везане за пропусте у функционисању интерних контрола. С обзиром да
Служба није доставила додатну документацију која би аргументовано поткријепила
дате сугестије, не постоји основ за битније промјене у напоменама везаним за интерне
контроле.

3

Налази

3.1

Препоруке из претходног ревизорског извјештаја

Нисмо обавили ревизију финансијског извјештаја Народне скупштине за 2002. годину.
Ревизијом финансијског извјештаја за 2003. годину је утврђено да je Служба Народне
скупштине провела већину препорука Главног ревизора, датих у ревизорском
извјештају за 2000. и 2001. годину.
Служба Народне скупштине је кроз Правилник о интерним контролним поступцима
успоставила задовољавајући ниво интерних контрола у циљу заштите имовине,
поузданости финансијског извјештавања и законске усклађености. Провођење
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процедура и поступака интерне контроле у првом кварталу године није било ефикасно
у свим сегментима управљања и располагања буџетским средствима.
Методологија за припрему и планирање буџета није усвојена тако да је контрола над
процесом припреме и планирања буџета недовољна, што је резултирало значајном
разликом висине тражених средстава за буџетску годину и стварно утрошених
средстава.
3.2

Рачуноводствени систем и систем интерне контроле

Рачуноводствени систем Народне скупштине је успостављен и организован у складу
са Законом о рачуноводству, Правилникoм о садржини појединих рачуна у контном
оквиру за кориснике прихода буџета и Законом о Трезору. У рачуноводству су
успостављене рачуноводствене пословне књиге прописане Правилником о садржини
појединих рачуна у контном оквиру за кориснике прихода буџета које омогућавају
приказивање стања средстава и извора средстава, прихода, расхода и обављених
финансијских трансакција. Приликом израде финансијског извјештаја за 2003. годину,
Служба Народне скупштине се придржавала рачуноводствених политика прописаних
Правилником о рачуноводственим политикама за кориснике буџета Републике Српске.
Политике интерне контроле су дефинисане и великим дијелом провођене у складу са
Правилником о интерним контролним поступцима. У првом кварталу буџетске
године интерне контроле су биле недовољне у дијелу раздвајања дужности и
контрола код обрачуна, уноса у систем и готовинских исплата плата и накнада.
Недовољна ефикасност интерних контрола се испољила и у сљедећем:
-

Обрачун плата и прековременог рада није заснован на евиденцијама
оствареног радног времена;

-

плаћања по уговорима о привременим и повременим пословима нису
документована извјештајима о обављеном послу;

-

одлуке о набавци аутомобила и неограниченом располагању средствима
репрезентације су донесене од стране Комисије за избор и именовање, позивом
на члан 49. Пословника Народне скупштине, којим таква овлаштења нису
предвиђена;

-

није донесен правилник о начину располагања, трошења и контроле трошења
средстава репрезентације;

-

процедуре везане за набавку аутомобила и опремања канцеларија Вијећа
народа нису проведене у складу са Законом;

-

у оквиру јубиларних награда су књижене исплате осталих личних примања
поводом осмог марта, које не претстављају јубиларне награде;

-

планирање буџета није било у складу са реалним потребама функционисања
Народне скупштине и Вијећа народа током 2003. године,

Попис новчаних средстава, сталних средстава, обавеза и потраживања је обављен у
складу са Правилником о роковима и начину усклађивања стварног и књиговодственог
стања. Успостављен је правилан рачуноводствени третман сталних средстава (изузев
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инвестиција у току), потраживања, обавеза и расхода, као и усаглашавање обавеза и
потраживања и правилно евидентирање расхода.
Служба Народне скупштине је у складу са одредбама Закона о буџетском систему РС
и Правилника о финансијском извјештавању и годишњем обрачуну буџета у обавези
да сачини финансијски извјештај за 2003. годину до 28.02.2004. Ревизијом је утврђено
да је Служба Народне скупштине сачинила финансијски извјештај у законском року.
3.3

Набавка робе, услуга и уступање радова

3.3.1

Набавке

Служба Народне скупштине је у складу са одобреним буџетом и Законом о поступку
набавке роба, услуга и уступања радова провела процедуре набавке канцеларијског и
потрошног материјала, горива, намјештаја рачунарске опреме и друге опреме, услуга
исхране и смјештаја скупштинских посланика, услуга одржавања опреме и радног
простора. Комисија за избор и именовања је 17. јануара 2003. године, супротно
члану 49. Пословника Народне Скупштине, донијела одлуку о набавци путничких
аутомобила Пасат и Шкода – Октавија. Јавни оглас за набавку аутомобила је
објављен у марту, иако је возило Шкода-Октавија било већ набављено 29.
јануара 2003. године. Возило Пасат је набављено 09. априла 2003. године од
Аутосервиса ''Видовић'', иако је увидом у проведену процедуру набавке
утврђено је да приспјеле понуде нису комплетне. Једна понуда се односила на
већ набављено ауто Шкода- Октавија, а двије понуде, од којих је једна
Аутосервиса ''Видовић'', на ауто Пасат, из чега произилази да се поступило
супротно члану 20. Закона о набавкама.
3.3.2

Уступање радова

У складу са Законом о поступку набаке роба, услуга и уступања радова и одобреним
буџетским средствима извршено је уступање радова фирми ''Техника Комерц'', Бања
Лука за опремање прес центра за потребе Народне скупштине и канцеларија за
потребе клубова посланика, у вриједности од 76.103 КМ. Одлуком Владе РС број 02/1020-956/03 од 11. новембра 2003. године одобрена су средства из буџетске резерве у
износу од 109.000 КМ, за опремање канцеларија за потребе делегата Вијећа Народа.
Процедура уступања радова опремања канцеларија није проведена у складу са
чланом 4. став 3. Закона о поступку набавке роба, услуга и уступања радова.
Наручилац је извршио подјелу одобрене вриједности набавке на три дијела и
путем прикупљања понуда закључио два уговора са истим добављачем,
''Техника Инвест'' д.о.о. Бања Лука, у вриједности од 49.567 КМ и 31.128 КМ.
Такође је извршена, путем директне погодбе, набавка намјештаја за предметне
канцеларије у вриједности од 28.000 КМ од '''Техника Инвест'' д.о.о Бања Лука.

3.4

Биланс стања

Финансијски извјештај биланс стања са 31.12.2003. године је састављен на основу
евиденција извршених у главној књизи Трезора.
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Укупна новчана средства су исказана у износу од 3.211 КМ, а односе се на готовину у
главној благајни.
Укупна краткорочна потраживања су исказана у износу од 1.000 КМ, а односе се на
потраживања за неоправдане аконтације службеног пута.
Стална средства су исказана у билансу стања у износу од 4.429.760 КМ набавне
неотписане
вриједности, 762.528 КМ исправке вриједности и 3.667.232 КМ
вриједности. Укупно повећање набавне вриједности сталних средстава у односу на
претходну годину износи 396.773 КМ, а односи се на набавку опреме у износу од
210.071 КМ и на инвестициона улагања, у износу 186.702 КМ. Набавка опреме се
односи на набавку путничких возила, у износу од 103.651 КМ, намјештаја у износу од
44.629 КМ, рачунарске опреме у износу од 16.986 КМ и остале опреме (фотокопирни
апарати, телефони и сл.), у износу од 44.806 КМ. Инвестициона улагања су извршена у
опремање прес центра и канцеларија клубова посланика, у износу од 77.702 КМ и
канцеларија делегата Вијећа народа, у износу од 109.000 КМ. Инвестициона улагања
су евидентирана у оквиру инвестиција у току, која заједно са улагањима из
ранијих година износе 2.167.189 КМ, за што је потребно провести активирање и
правилну класификацију основних средстава. Укупно смањење вриједности
сталних средстава износи 339.318 КМ, а односи се на обрачунату амортизацију
(336.257 КМ) и отписе по приједлогу пописне комисије (3.061 КМ).
Обрачун амортизације сталних средстава је извршен по прописаним минималним
стопама амортизације и проведена су одговарајућа књижења.
Краткорочне текуће обавезе износе укупно 341.294 КМ. Односе се на обавезе према
добављачима у износу од 223.871 КМ и обавеза према посланичким клубовима за
новембар и децембар, у износу од 117.423 КМ.
Обавезе према радницима су исказане у укупном износу од 285.284 КМ, а односе се
плате за децембар 2003. године, у износу од 86.907 КМ, накнаде скупштинским
посланицима за децембар 2003.госине, у износу од 96.153 КМ и обавезе за порезе и
доприносе на наведене плате и накнаде, у износу од 101.964 КМ.
Краткорочно разграничене обавезе обухватају обавезе из 2001. године у износу од
145.785 КМ, а односе се на обавезе према добављачима, у износу од 66.000 КМ и на
обавезе према радницима из 2001. године по основу дијела нето плата за јун и јул и
дијела доприноса, у износу од 79.785 КМ.
Укупни извори средстава су исказани у износу од 3.670.832 КМ, а обухватају изворе
сталних средстава и остале изворе средстава. Извори сталних средстава износе
3.667.232 КМ и усклађени су са садашњом вриједношћу сталних средстава.

3.5

Планирање и извршење буџета

С обзиром да Служба Народне скупштине нема усвојену методологију припреме и
планирања буџета, која се заснива на детаљним анализама и прорачуну стварних
потреба Народне скупштине, буџетски захтјев за 2003. годину је за 555.463 КМ већи од
извршења буџета. Такође је у мају упућен захтјев за ребаланс буџета на износ од
8.117.400 КМ, што указује на нереалност планирања. Иако је од маја 2003. године из
буџета Народне скупштине финансиран рад делегата Вијећа народа, захтјев за
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додатним средствима није имао у основи реалан прорачун потребних средстава.
Ребаланс буџета је одобрен 22.12.2003. године на износ од 6.947.132 КМ. Током
године, кварталним планирањем вршено је усклађивање планираних и стварних
потреба и намјена буџета, чиме је извршење буџета за 2003. годину сведено на
6.780.297 КМ, што је за 166.835 КМ мање од одобреног буџета, односно 84,92% у
односу на коначан буџет и 117,20% у односу на извршење буџета за 2002. годину.
С обзиром да нисмо обавили ревизију финансијског извјештаја Народне скупштине за
2002. годину, ради поређења, смо преузели податке о извршењу буџета из биланса
успјеха и извјештаја о извршењу буџета Народне скупштине за 2002. годину.

Конто
1
6111
6112
6121
6131
6132
6133
6134

Врста расхода
2
Бруто плате
Накнаде трошкова запослених
Порез на остала лична примања

Koначан
буџет
3
3.211.911
880.462
48.359

остварено
2002.год.
4
2.547.289
736.799

остварено
2003. год.
5
3.162.439
848.813
47.745

индекс
5/3
6
98,46
96,41
98,73

индекс
5/4
7
124,15
115,20

250.000
0
200.000
172.000

263.516
0
173.283
149.464

209.015
0
189.534
171.312

83,61

79,32

94,77
99,60

109,38
114,62

422.400
0
170.000
37.000
200.000
1.451.400

298.005
0
163.219
37.370
124.038
1.208.894

418.450
0
168.715
35.893
196.749
1.389.668

99,06

140,42

99,24
97,01
98,37
95,75

103,37
96,05
158,62
114,95

6135
6136
6137
6138
6139
613

Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних услуга
Набавка материјала
Трошкови за услуге превоза и
горива
Закуп имовине и опреме
Трошкови текућег одржавања
Банкарске услуге
Уговорене услуге
Укупни материјални трошкови

6143

Помоћ непрофитним
организацијама

950.000

844.610

934.857

98,41

110,68

8212
8213
8216
821

Набавка грађевинских објеката
Набавка опреме
Реконструкције и инв.улагања
Капитални расходи

0
215.000
190.000
405.000

0
447.539
0
447.539

0
210.071
186.702
396.773

97,71
98,26
97,97

46,94

0
6.947.132

5.785.131

0
6.780.297

84,92

117,20

Неевидентиране обавезе
Укупни расходи

У Билансу успјеха za 2003. годину исказане су укупне бруто плате у
3.162.439 КМ, а односе се на исплаћене нето плате запосленима
професионалним скупштинским посланицима и делегатима Вијећа народа
јануар-новембар, обрачунату плату за децембар 2003. године и 20% плате

88,66

износу од
у Служби,
за период
за јун и јул
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2001. године, у укупном износу од 1.066.604 КМ, посланички и делегатски додатак, у
износу од 1.513.836 КМ и прописане порезе и доприносе на плате, у износу од 581.999
КМ. Бруто плате су у односу на одобрени буџет мање за 1,5%, а у односу на претходну
годину су веће за 24%, због финансирања делегата Вијећа народа, повећаног броја
професионалних скупштинских посланика и исплаћеног дијела плате из 2001. године
на терет 2003. године. На обрачунате накнаде скупштинским посланицима и
делегатима Вијећа народа, који не обављају професионално дужност у
Скупштини или Вијећу Народа (посланички и делегатски додатак), за првих девет
мјесеци су обрачунати и уплаћени у пуном износу порези и доприноси на лична
примања, иако се претежно ради о лицима која су у редовном радном односу. По
овом основу је више уплаћен на име доприноса, износ од 221.581 КМ. Служба
Народне скупштине је са Пореском управом, у марту 2004. године, усагласила
овај износ као више уплаћена средства.
Накнаде трошкова запослених су исказане у износу од 848.813 КМ. Односе се на
накнаде скупштинским посланицима и делегатима Вијећа народа на име исхране и
смјештаја, у износу од 699.256 КМ, накнада запосленим у Служби за топли оброк,
превоз , регрес за годишњи одмор, накнаде за одвојен живот, отпремнине за одлазак у
пензију и помоћи у случају смрти, у укупном износу од 115.491 КМ и накнаде за
привремене и повремене послове, у износу од 34.064 КМ. Накнаде трошкова
запослених су усклађене са Посебним колективним уговором за запослене у области
управе у РС и са одобреним буџетом за 2003. годину. У односу на претходну годину су
веће за 15%.
У Билансу успјеха су исказани укупни материјални трошкови у износу од 1.389.668 КМ,
који су у односу на одобрени буџет мањи за 4,25%, а у односу на претходну годину су
већи за 15%. Повећање материјалних трошкова у односу на претходну годину је
резултат финансирања трошкова Вијећа народа, које је формирано у мају 2003.
године. На терет трошкова 2003. године плаћене су и књижене обавезе према
добављачима из 2002. године, у износу од 117.196 КМ, које нису биле
евидентиране као обавезе претходне године.
На раст материјалних трошкова у односу на претходну годину су значајно утицали
трошкови услуга превоза и горива, трошкови канцеларијског материјала и поштански и
телефонски трошкови. У табеларном прегледу извршења буџета је видљива намјена,
висина, и индекси раста остварених материјалних трошкова.
Помоћ непрофитним организацијама обухвата финансирање посланичких клубова у
износу од 920.761 КМ, и разне грантове-помоћи, у износу од 14.096 КМ. Ова средства
су у односу на одобрени буџет мања за 1,6%, а у односу на претходну годину већа за
11%.
Укупна капитална улагања у 2003. години износе 396.773 КМ, а односе се на улагања у
набавку опреме (путнички аутомобили, рачунарска опрема, намјештај и друга опрема),
у износу од 210.071 КМ и инвестициона улагања у опремање канцеларијског простора
за клубове посланика и делегате Вијећа народа и опремање прес центра, у износу од
186.702 КМ. Остварени капитални расходи су у односу на одобрени буџет мањи за 2%,
а у односу на претходну годину за 11%.
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4

Закључци

Из проведених ревизионих активности произилазе слиједећи закључци:
4.1 Служба Народне скупштине је кроз организацију рачуноводственог система,
Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста и Правилник о интерним
контролним поступцима успоставила задовољавајући ниво интерних контрола у циљу
заштите имовине, поузданости финансијског извјештавања и законске усклађености.
Провођење процедура и поступака интерне контроле у првом кварталу године није
било ефикасно у свим сегментима управљања и располагања буџетским средствима.
4.2 Попис сталних средстава, потраживања и обавеза је проведен и у потпуности је
усклађен са Правилником о начину и роковима вршења пописа. Пописни елаборат је
сачињен на вријеме и одобрен од стране надлежног руководиоца.
4.3 Набавке роба, услуга и уступање радова је извршено у складу са одобреним
буџетом. Већина проведених процедура набавки је усклађена са Законом о поступку
набавке роба, услуга и уступања радова. Процедура набавке аутомобила није
проведена у складу са чланом 20. Закона и процедура уступања радова за опремања
канцеларија Вијећа народа није проведена у складу са чланом 4. став 3. Закона.
4.4. Инвестициона улагања су евидентирана у оквиру инвестиција у току, која заједно
са улагањима из ранијих година износе 2.167.189 КМ, за што је потребно провести
активирање и правилну класификацију основних средстава.
4.5 Извршење буџета за 2003. годину износи 6.780.297 КМ, што је за 166.835 КМ мање
од планираног, односно 84,92% у односу на коначан буџет и 117,20% у односу на
извршење буџета за 2002. годину. Буџетски захтјев и захтјев за ребалансом за 2003.
годину нису били у складу са реалним потребама Народне скупштине.
5. Препоруке
На основу утврђених закључака проистеклих из проведених ревизионих активности
препоручује се Генералном секретару Народне скупштине сљедеће:
5.1 У циљу постизања веће ефикасности пословања, неопходно је обезбиједити
ефикасно провођење свих прописаних правила и поступака интерне контроле у свим
сегментима управљања и располагања буџетским средствима.
5.2 Неопходно је усвојити методологију планирања буџета која треба имати за циљ
ефикасно и економично управљање јавним средствима.
5.3 Потребно провести активирање завршених инвестиција у току и правилну
класификацију основних средстава.
5.4 Приликом набавки роба, услуга и уступања радова морају се досљедно проводити
све одредбе Закона о поступку набавке роба, услуга и уступања радова.
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