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Извјештај Главног ревизора

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Министарства привреде,
енергетике и развоја за 2003. годину и ревизију усклађености значајних активности
са важећим законским прописима. За финансијске извјештаје који су предмет
ревизије одговоран је Министар и лице одговорно за састављање финансијских
извјештаја. Наша одговорност је да на основу ревизије коју смо обавили изразимо
мишљење о финансијским извјештајима и усклађености рада Министарства са
важећом регулативом.
Ревизију смо извршили у складу са чланом 14. Закона о ревизији јавног сектора РС,
ИНТОСАИ ревизијским стандардима који су усвојени од стране Координационог
одбора институција за ревизију БиХ и Стандардима ревизије Републике Српске. Ови
стандарди нам налажу да ревизију планирамо и извршавамо на начин који нам
омогућава да се у разумној мјери увјеримо да финансијски извештаји не садрже
материјално значајне грешке.
Ревизија укључује оцјену примјењиваних рачуноводствених начела и значајних
процјена управе, као и ревизију усклађености финансијских трансакција са важећим
законима и прописима који регулишу рад Министарства.
Пошто ревизија укључује испитивање доказа на бази провјере узорака за износе
обелодањене у финансијским извјештајима, постоји могућност да поједине
материјално значајне грешке не буду откривене.
Сматрамо да ревизија коју смо извршили обезбјеђује разумну основу за изражавање
нашег мишљења.
Као што је образложено под тачком 3.1. и 3.2. Извјештаја, преузимање средстава
Министарства индустрије и технологије није извршено на основу ваљаног документа
надлежног органа који одражава стварно стање средстава која се преузимају. Пошто
није извршено усаглашавање помоћних књига са ГКТ и стварног стања са
књиговодственим стањем, попис као облик интерне контоле није у потпуности
проведен у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог са стварним стањем.
По нашем мишљењу, осим за ефекте које на финансијске извјештаје имају питања
наведена у претходном пасусу, финансијски извјештаји Министарства привреде,
енергетике и развоја за 2003. годину дају истинит и објективан приказ финансијског
стања на дан 31.12.2003. године и резултате пословања за годину која се завршава
на тај дан.
.
Главни ревизор
Бошко Чеко
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1

Увод

Министарство привреде, енергетике и развоја (у даљем тексту Министарство)
организовано је у складу са чланом 4. Закона о министарствима. Министарство је
настало спајањем Министарства енергетике и рударства и Министарства индустрије и
технологије, преузимањем дјела надлежности (програмске активности) Министарства
индустрије и технологије, док је дио активности пренесен на Министарство науке и
технологије.
Министарство врши управне и друге стручне послове из области индустрије, енергетике
и рударства; израду средњорочних и дугорочних планова развоја; израду стратегија
развоја малих и средњих предузећа као и стратегију развоја занатско-предузетничке
дјелатности; обезбјеђује средства за реализацију и спровођење усвојених стратегија и
политика развоја; планира, усклађује и спроводи развој информатике и израду
енергетских биланса, обезбјеђује услове за ефикасно функционисање јавних предузећа
у областима за које је основано, врши инспекцијски надзор, контролише управљање у
предузећима у којима учествује државни капитал, обезбјеђује организационе припреме
за реализацију програма међународне заједнице који се односе на обнову,
реконструкцију и развој привредних дјелатности и значајних предузећа у тим
дјелатностима.
У саставу Министарства су републичке управне организације: Републички завод за
планирање са сједиштем у Српском Сарајеву, Републички завод за стандардизацију и
метеорологију са сједиштем у Бања Луци и Републички завод за геолошка истраживања
са сједиштем у Зворнику.
Функционисање и рад Министарства заснива се и на одредбама:
- Законa о буџетском систему РС (Сл.гл. РС 63/02, 38/03, 96/03),
- Закон о буџету РС (Сл. гл. РС бр. 4/00),
- Законa о извршењу буџета РС за 2003. годину (Сл.гл. РС 03/03)
- Законa о Трезору (Сл. гл.РС бр. 14/00),
- Законa о рачуноводству (Сл. гл. РС бр. 18/99, 62/02),
- Законa о доприносима (Сл. гл.РС бр.51/01, 96/03),
- Законa о порезу на доходак грађана (Сл. гл. РС бр. 51/01), 68/01, 65/03),
-

Законa о поступку набавке роба, услуга и уступања радова (Сл. гл. РС бр. 20/01),
Буџет за 2003. годину (Сл. гл. РС бр. 85/02, 02/04),
Посебаног колективног уговора за запослене у области државне управе РС (Сл.
гл. РС бр. 16/98, 37/01),
Одлуке о платама и накнадама члановима Владе РС (Сл.гл.РС бр. 64/03)
Одлуке о припадности буџетских корисника потрошачких јединица Централном
трезору и филијалама трезора (Сл.гл. РС бр. 86/02, 76/03),
Правилника о садржини појединих рачуна у контном оквиру за кориснике
прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и јавних
фондова (Сл.гл. РС бр. 86/02),
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивању
књиговодственог са стварним стањем (Сл. гл. РС бр. 37/00),
Правилника о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета
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Република, општина и градова и фондова (Сл. гл. РС бр. 11/04),
- Правилника о рачуноводственој политици за кориснике буџета РС (Сл.гл.109/03),
- Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Република, општина и
градова, буџетских фондова и фондова (Сл. гл. РС бр 86/02),
- Упутства о форми, садржају и начину попуњавања образаца за трезорско
пословање буџетских корисника (Сл. гл. РС бр. 86/02)
- Упутства о благајничком пословању филијала и централног трезора (Сл. гл.РС 69/01),
- Упутства о изради годишњег обрачун буџета и фондова за 2003. годину (Сл. гл.
РС бр.1/04 и 11/04),
- Рачуноводствени стандарди РС (Савез рачуновођа и ревизора РС, I и II, 1999.)
Послови из дјелокруга рада Министарства регулисани су Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста у оквиру Секретаријата Министарства, Ресора за развој
и информатику, Ресора за енергетику, Ресора за рударство и геологију, Ресора за
металну, електро, намјенску, дрвопрерађивачку, целуозног папира, хемијску и графичку
индустрију, Ресора за текстилну индустрију, индустрију коже и обуће, прехрамбену
индустрију и индустрију пића и дувана, и Ресора за мала и средња предузећа и
производно занатство.
Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Министарства привреде, енергетике и
развоја за фискалну 2003. годину и ревизију законске усклађености пословања
Министарства. За финансијске извјештаје и податке приказане у финансијским
извјештајима одговоран је Министар и лице одговорно за састављање извјештаја.
Контролу намјенског трошења буџетских средстава вршила је буџетска инспекција за
период 01.01.2003 - 31.10.2003. и сачинила Записник број:04-09-6913/03. Буџетска
инспекција је утврдила да Министарство није ажурирало Рјешења којим је утврђена
висина коефицијента за обрачун плата са измјенама и допунама Посебног колективног
уговора за запослене у области управе.
Наша одговорност је да у складу са општеприхваћеним ревизијским стандардима
извршимо ревизију финансијских извјештаја и изразимо разумно мишљење да ли су
састављени и објелодањени у складу са важећом регулативом и да ли одражавају
тачан и истинит приказ резултата пословања током године и стања на крају године.

2

Предмет, циљ и обим ревизије

Ревизију смо планирали и извршили у складу са чланом 14. Закона о ревизији јавног
сектора РС (“Сл. гласник РС” број 18/99 и 39/03), INTOSAI ревизијским стандардима,
који су прихваћени од Координационог одбора институција за ревизију БиХ (Сл. гласник
РС бр. 20/01) и Стандардима ревизије РС. Ови стандарди нам налажу да планирамо и
извршимо ревизију на начин који нам омогућава да се у разумној мјери увјеримо да су
финансијски извјештаји који су предмет ревизије тачни, односно да не садрже
материјално значајне грешке.
Предмет ревизије је ревизија финансијских извјештаја за 2003. годину и ревизија
усклађености пословања Министарства са законским прописима.
Извјештај о обављеној ревизији финансијских извјештаја Министарства привреде,
енергетике и развоја за период 1.1.2003. до 31.12.2003. године
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Циљ ревизије је да се омогући ревизору да изрази мишљење о финансијским
извјештајима који су предмет ревизије, тј. да ли финансијски извјештаји у материјално
значајном смислу објективно и истинито приказују финансијско и имовинско стање на
дан 31.12.2003. године, резултате пословања током године, а све у складу са важећом
законском регулативом, рачуноводственим стандардима и начелима.
Обим ревизије обухвата оцјену организације и функционисања рачуноводственог
система и система интерних контрола, укључујући испитивање и процјењивање
финансијских докумената и изношења мишљења у вези финансијских извјештаја, као и
процјену усклађености с примјењеним законима и прописима, рачуноводственим
стандардима и начелима.
Нисмо вршили ревизију нижих буџетских потрошача Министарства.
Због природе испитивања на основу узорка и других инхерентних ограничења
својствених начину пословања преко јединственог рачуна трезора и ограничења
система интерне контроле, постоји ризик да неке материјално значајне грешке неће
бити откривене.
Министарство привреде, енергетике и развоја са закашњењем од четири дана
доставило је примједбе у виду одговора и коментара на закључке прелиминарног
извјештаја о обављеној ревизији финансијских извјештаја Министарства за 2003.
годину. Главни ревизор је исте размотрио и одлучио да нема основа за промјену
налаза. Одговор на примједбе Главни ревизор доставља у прилогу коначног извјештаја
о обављеној ревизији.
Ревизија је обављена уз примјену ревизионих метода у времену од 20.04.2004. године
до 26.05.2004.године.

3

Налази

3.1

Поступање по препорукама предходног ревизорског извјештаја

Министарство је актом број 03-2068/03 од 27.11.2003. године, обавјестило Главну
службу за ревизију јавног сектора РС о предузетим радњама на отклањању
неправилности по ревизорским извјештајима за 2002. годину (РВ 032/03 и РВ 035/03).
Ревизијом пословања за 2003. годину утврдили смо да нису
отклоњене
неправилности по Извјештају о обављеној ревизији Министарства индустрије и
технологије у погледу успостављања евиденције сталних средстава и
утврђивање вриједности истих.
Служба за ревизија препоручује Министарству да изврши попис сталних средства и
утврди стварно стање, те на основу утврђених разлика између стварног и
књиговодственог стања, изврши процјену и евидентирање, у помоћној књизи имовине и
ГКТ.
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3.2

Функционисање система рачуноводства и интерних контрола

У складу са организационом структуром утврђеном Законом о министарствима и
Правилником о систематизацији и организацији радних мјеста, систем рачуноводства
није у потпуности функционисао, према одредбама Закона о рачуноводству, Закона о
трезору, Закона о буџетском систему и Правилника о садржини поједининих рачуна у
контном оквиру за кориснике прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских
фондова, као корисника буџета чија Главна књига чини саставни дио Главне књиге
трезора Републике под организационим кодом 14450001.
Буџетски корисници у саставу Министарства: Републички завод за стандардизацију и
метеорологију (орг. код 1447001) и Републички завод за планирање (орг. код 1446001)
су организовали функционисање рачуноводственог система путем ГКТ, док је
пословање Републичког геолошког завода обављано у 2003. години преко жиро рачуна број: 551-028-00002418-85. Ревизијом смо утврдили да Републички завод за
геолошка истраживања нема додјељен организациони код према Одлуци о припадности
буџетских корисника потрошачких јединица Централном трезору и филијалама трезора
Нижи буџетски корисници су саставили финансијске извјештаје и доставили их
надлежном Министарству.
За рачуноводствене послове на нивоу буџета донесен је Правилник о рачуноводственој
политици за кориснике буџета РС, којег су били обавезни примјенити сви буџетски
корисници ретроактивно за 2003. годину. Утврдили смо да Министарство није у
потпуности обезбједило примјену Правилника о рачуноводственој политици за
кориснике буџета РС у погледу:
-евидентирања сталних средствa и успостављања помоћних књига
(инвентара и капиталне имовине)
-вредновања, признавања и евидентирања прихода кроз Модул потраживања
и вођење помоћне књиге излазних рачуна (IX.-тачка 1.5.и 7)
Министарство је попунило обрасце годишњег извјештаја према Правилнику о
финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина и
градова и фондова и Одлуком о достављању годишњих извјештаја за 2003. годину број:
04-09-999/04 од 01.03.2004. године, те консолидоване финансијске извјештаје.
Ревизијом је утврђено да Пробни биланс Министарства за 2003. годину израђен на
основу промета ГКТ, не даје потпуне податке за попуњавање образаца финансијских
извјештаја прописане чланом 29. Правилника о финансијском извјештавању за
кориснике прихода буџета Републике, општина и градова и фондова.
Министарство је донијело Правилник о начину и условима коришћења основних
средстава, као и утврђивање права која произилазе из исплата накнада на терет
материјалних трошкова, којим се врши контрола трошења буџетских средстава.
Наведеним Правилником нису регулисани издаци за репрезентацију, односно нису
прописана ограничења.
Обзиром да је, као дио Владе РС надлежно за привреду, развој, енергетику и
индустрију и да обавља значајне и веома сложене активности
- на изради: законских прописа који покривају дјелатности за које је надлежно,
привредних биланса за ресоре које покрива, стандарда и контролних поступака за
дјелатности из своје надлежности, информационог система РС;
Извјештај о обављеној ревизији финансијских извјештаја Министарства привреде,
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- учествује: у органима управе државних предузећа, у изради приватизационих
програма, путем комисија у продаји и приватизацији државних предузећа, у изради
стратегија развојa РС, у изради економске и привредне политике РС, у имплементацији
програма Свјетске банке за преструктуирање и оживљавање привреде;
- одобрава вршење дјелатности и даје мишљење за репрограме обавеза према
буџету и стратешким предузећима, Министарство није на јединствен и свеобухватан
начин дефинисало облике и начине вршења интерне контроле, који би омогућили
успостављање контроле над
средствима, приходима и расходима буџета РС, који
настају по основу дјелатности Министарства и по основу дјелатности привредних
субјеката за које је Министарство надлежно.
Ревизија је установила да обзиром на ширину надлежности Министарство кадровски
није адекватно попуњено, и да се активности по ресорима не обављају равномјерно.
Учешће ресора у изградњи Информационог система (који би за основу требао
имати јединствену и ажурну базу података о значајним промјенама у предузећима над
којим је надлежно Министарство, природним богатствима и њиховој експлоатацији,
статусу запослених и сл) је недовољно, па изражавамо резерву да је исти
дефинисан у потпуности, и да у експлоатацији даје очекиване резултате. Ревизија је
мишљења да се питању изградње Информационог система РС треба посветити већа
пажња.
Ревизијом смо утврдили да попис као облик интерне контроле није у потпуности
проведен у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивању
књиговодственог са стварним стањем. Пописна комисија није извршила
усаглашавање помоћних књига (књига инвентара и књига благајне бонова за
гориво) са ГКТ и стварног са књиговодственим стањем па пописом није исказан
као вишак дио сталних средстава бившег Министарства индустрије и технологије
(тачка 3.1)
и стање благајне
бонова за гориво у износу од 12.165 КМ.
Министарство није извршило усаглашавање обавеза са добављачима из ранјих
година, а комисија за попис није предложила за отпис обавезе из 1999 и 2000 године.
Ревизија није установила у Министарству нарушавање одредаба Закона о поступку
набавке роба, услуга и уступање радова.

3.3

Биланс стања

Министарство је исказало у Билансу стања вриједност активе од 445.255 КМ, коју
чини: неотписана вриједност сталних средстава у износу од 289.501 КМ, краткорочна
разграничења у износу од 155.290 КМ и готовине у износу од 464 КМ.
Ревизијом смо утврдили да Министарство није у Билансу стања и ГКТ исказало
средства бонова за гориво на дан 31.12.2003.године у вриједности од 12.165 КМ,
која су утврђена пописом и исказана у помоћној благајни бонова за гориво.
Стање пасиве у вриједности од 445.255 КМ представљају краткорочне обавезе и
разграничења у износу од 155.754 КМ и извори стедстава од 289.501 КМ.
Из разлога наведених под тачком 3.2. став 10. изражавамо резерву према исказаном
стању сталних средстава и извора средстава.
Извјештај о обављеној ревизији финансијских извјештаја Министарства привреде,
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3.4

Планирање и извршење буџета Министарства

Ревизија је утврдила да су буџетски захтјев за 2003. годину у складу са чланом 18.
Закона о буџету, поднијели Министарство индустрије и технологије у износу од
31.943.700 КМ и Министарство привреде и енергетике у износу од 804.500 КМ. За
реализацију програма Министарства индустрије и технологије, за које су захтјевана
средства у висини од 30.000.000 КМ нису биле створене законске и организационе
претпоставке (Закон о подстицају развоја малих и средњих предузећа и подзаконска
акта нису донесени, и нису организовани носиоци провођења активности дефинисаних
овим законом - Агенција за развој малих и средњих предузећа).
Утврдили смо да буџетски захтјев за 2003. годину није поднио Републички геолошки
завод из Зворника, па су планирана средства за рад Завода у висини од 50.000 КМ у
оквиру текућих грантова Министарства.
Буџет и извршење буџета Министарства
табели:
конто
610000
611000

611100
611200
611200
612000
612000
613000
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
614000
614100
614100
(680000)
614100
821300
821600

за 2003. годину приказано је у наредној

2.312.006
728.788
352.763
183.437
536.200
134.589
57.999
59.544
59.544
332.175
51.436
5.000
70.410
19.308
57.778
22.000
40.097
9.056
57.090
1.191.499
1.000.000

1.098.064
699.629
356.538
178.500
535.038
87.135
77.456
42.247
42.247
306.188
43.966
828
77.749
15.456
56.579
15.072
35.070
3.904
57.563
50.000
0

изв. по
рев.
1.074.026
611.251
345.032
178.763
523.795
87.456
42.247
42.247
370.528
43.966
828
77.749
15.456
43.464
15.072
35.070
3.904
135.019
50.000
0

50.000

50.000

50.000

141.499

0

0

31.107
27.107
4.000

45.114
45.114
0

45.114
45.114

Р А С Х О Д И
Текући трошкови
Плате и накнаде трош. запослених
Нето плате
Порез и доприноси на терет запослених
Бруто плате
Накнаде трошкова запослених
Накн. за рад комис. за полагање стр. исп.
Пор. и допр. на ост. лич. Примања
Пор. и допр. на ост. лич. Примања
Трошкови материјала и услуга
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних услуга
Набавка материјала
Трошкови за услуге превоза и горива
Закуп имовине и опреме
Трошкови текућег одржавања
Трош. осигурања и банкарских услуга
Уговорене услуге
Текући грантови
Субвенције за мазут и лож уље

буџет

Суфинансирање рада Института за геолошка испит.

Грантови за изградњу институција за
подршку малим и средњим предузећима
Капитални расходи
Набавка опреме
Реконструкција и инвест. одржавање

изв. по гкт

индекс
2/1
47,50
96,00
101,00
97,30
99,78
64,74
133,54
71,00
70,95
92,20
85,47
16,56
110,42
80,00
97,92
68,50
87,46
43,10
100,09
4,20
100,00
145,00
166,42
-
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823333

Старе обавезе - 40% плате за јули 2001
У К УП Н И Р А С Х О Д И

2.343.113

1.143.178.

11.870
1.131.010

48,80

Грант Министарства за суфинансирање Републичког завода за геолошка
истаживања у износу од 50.000 КМ консолидован је израдом Консолидованих
финансијских извјештаја Министарства.
Приходи

Министарство је вршило услуге из своје надлежности: образовања, издавања лиценци,
дозвола и рјешења за обављање дјелатности правним и физичким лицима, за које
су иста унапријед уплаћивала средства на ЈРТ. У ГКТ и Билансу успјеха исказани су
наплаћени приходи по основу пружања јавних услуга у износу од 174.356 КМ.
Министарство није на одговарајући начин прописало процедуре фактурисања
извршених услуга за поједине врсте прихода и њиховог исказивања у ГКТ. Обзиром да
су наведени приходи намјенски, Министарству се препоручује да установи процедуре
којима се доказује тачност и свеобухватност прихода, начин њиховог признавања и
разграничавања, у складу са рачуноводственим начелима и Правилником о
рачуноводственој политици за кориснике буџета.
Расходи
Биланс успјеха Министарства одражава извршења прихода и расхода по свим битним
ставкама из ГКТ, изузев што је више исказало расходе текућег периода за 24.035 КМ,
које чине:
- Нето плате заполених (40% плате за јули 2001. године) ............. 11.870 КМ
- Трошкове за услуге превоза и горива ............................................ 12.165 КМ
Министарство је остварило извршење расхода у односу на коначан буџет у износу од
1.131.010 КМ што чини 48,8%.
Ревизија је утврдила да се Министарство, приликом исказивања накнада за рад
комисија које имају карактер уговорених услуга, није придржавало Правилника о
садржини појединих рачуна у контном оквиру за кориснике прихода буџета Републике,
општина и градова, буџетских фондова и јавних фондова.
Како нису створене претпоставке за додјелу грантова по основу субвенција (нису
донесена подзаконска акта) Министарство није реализовало планиране грантове у 2003.
год. у износу од 1.141.499 КМ.
Плате и накнаде

Ревизијом смо установили да се за запослене у Министарству врши обрачун плата
на основу Ријешења о статусу нераспоређеног државног службеника и Рјешења о плати
у складу са Посебним колективним уговором за запослене у области управе, уз
примјену најниже цијене рада од 68 КМ. Утврдили смо да је Министарство поступило по
записнику Буџетске инспекције и Одлуком о усклађивању коефицијената за обрачун
Извјештај о обављеној ревизији финансијских извјештаја Министарства привреде,
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плата запослених у Министарству број:03-2132/03 од 06.11.2003. године извршило
усклађивање коефицијената у складу са Измјенама и допунама Посебног колективног
уговара за запослене у области управе. Приликом обрачуна плата и накнада
Министарство је извршило обрачун пореза у складу са чланом 4. став 1. тачка 1. Закона
о порезу на доходак грађана и обрачун доприноса у складу са чланом 11. Закона о
доприносима. Министарство није правилно класификовало исплаћене обавеза 40%
плате за јули 2001. године у износу од 11.870 КМ.
4

Закључци

На основу проведених ревизионих активности произилазе следећи закључци:
4.1

Министарство није у потпуности организовало вођење помоћних књига у
складу са чланом 59. Правилник о садржини појединих рачуна у контном
оквиру за кориснике прихода буџета Републике, општина и градова,
буџетских фондова и фондова и примјену Правилника о рачуноводственој
политици за кориснике буџета РС.

4.2

Министарство није поступило по свим препорукама утврђеним у Извјештају о
обављеној ревизији за 2002. годину Министарства индустрије и технологије,
па почетно стање Министарства није евидентирано на основу ваљаног
документа којим би било одобрено преузимање средстава и извора
средстава према стварном стању.

4.3

Министарство није на јединствен и свеобухватан начин дефинисало облике
и начине вршења интерне контроле, који би омогућили успостављање
контроле над средствима, приходима и расходима буџета РС, који настају
по основу дјелатности Министарства и по основу дјелатности привредних
субјеката за које је Министарство надлежно,

4.4

Извјештај о извршеном попису није сачињен у складу са чланом 13.
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем.

4.5

Министарство нема прописане процедуре признавања и разграничавања
прихода по основу пружања јавних услуга из надлежности Министарства.

4.6

Учешће ресора у изградњи Информационог система је недовољно па не
обезбјеђује јединствену и ажурну базу података о свим промјенама у
предузећима над којим је Министарство надлежно, природним богатствима
и њиховој експлоатацији, статусу запослених, висини државног капитала у
предузећима и друго.

4.7

Министарство није обезбједило за израду буџетског захтјева реалне законске
и организационе претпоставке за планирање и извршење буџетске потрошње
(грантови за развој малих и средњих предузећа и субвенционирање
прехрамбене индустрије).

4.8

Извршење расхода Министарства износи 1.081.010 КМ што чини 48,30%
планираног буџета. (1.143.178 - 50.000 - 12.165)

Извјештај о обављеној ревизији финансијских извјештаја Министарства привреде,
енергетике и развоја за период 1.1.2003. до 31.12.2003. године

8

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

5

Препоруке

Из горе наведених закључака ревизија препоручује Министарству:
5.1

Да утврди стварно стање сталних средстава преузетих од Министарства
индустрије и технологије, изврши процјену и евидентирање у помоћним
књигама и ГКТ.

5.2

Да установи процедуре којима се доказује тачност и свеобухватност прихода,
начин њиховог признавања и разграничавања, у складу са рачуноводственим
начелима и да у потпуности примјењује Правилник о рачуноводственој
политици за буџетске кориснике и Правилник о садржини појединих рачуна у
контном оквиру за кориснике прихода буџета Републике, општина и градова,
буџетских фондова и фондова.

5.3

Да редован годишњи попис обавља у складу са Правилником о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним
стањем.

5.4

Да из своје надлежности донесе подзаконска акта која би обезбједила реално
планирање у складу са Законом о буџетском систему и извршење буџета у
складу са усвојеним Буџетом и Законом о извршењу буџета.

5.5

Да посвети дужну пажњу питању изградње и експлоатације Информационог
система РС који би обезбједио јединствену и ажурну базу података о свим
промјенама у предузећима за које је Министарство надлежно.

5.6

Да успостави функцију интерне контроле као скуп поступака који ће
обезбједити ефикасно пословање, благовремено доношење и примјену
законских прописа и поуздано финансијско извјештавање.

Извјештај о обављеној ревизији финансијских извјештаја Министарства привреде,
енергетике и развоја за период 1.1.2003. до 31.12.2003. године
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