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Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

Извјештај независног ревизора

Народна скупштина РС
- Одбор за привреду и финансије
Извршили смо ревизију биланса стања Завода за запошљавање Републике Српске (у даљем
тексту Завода) на дан 31.12.2001 године и одговарајућих биланса успјеха и биланса
новчаних токова за пословну годину која завршава на тај дан. За наведене
рачуноводствене извјештаје одговорни су органи управљања и руковођења Завода, а наша
одговорност је изражено мишљење на основу извршене ревизије.
Ревизију смо извршили у складу са Стандардима ревизије Републике Српске и
Стандардима ревизије Републике Српске за јавне институције. Наведени стандарди налажу
да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се у разумној мјери
увјеримо да рачуноводствени извјештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.
Ревизија укључује испитивање доказа, на бази провјере узорака, који поткрепљују износе и
објелодањивања у рачуноводственим извјештајима. Ревизија такође укључује оцјену
примјењених рачуноводствених начела и значајних процјена извршених од стране
руководства, као и ревизију усклађености пословања Завода са законима и актима којима
је то пословање регулисано (види Увод Извјештаја). Сматрамо да ревизија коју смо
извршили обезбјеђује разумну сонову за наше мишљење.
Као што је наведено у тачки 4.1 Закључака Извјештаја, улагања у стална средства у
укупном износу од КМ 2,531,769.00 нису евидентирана на рачунима групе 39 и 31, те је
вишак прихода над расходима исказан у већем износу од ставрног а извори сталних
средстава објављени у рачуноводственим извјештајима у износу мањем од стварног.
Према горе поменутој тачки Извјештаја, набавна вриједност сталних средстава исказана у
аналитичкој евиденцији у односу на главну књигу мања је за износ од КМ 3,381,055.09.
Као што је наведено у тачкама 4.1 и 4.6 Закључака Извјештаја, није евидентиран приход од
продаје сталних средстава у укупном износу од КМ 459,803.00.
Као што је наведено у тачки 3.4 Налаза Извјештаја и тачки 4.4 Закључака Извјештаја,
Завод није дефинисао нити објелоданио рачуноводствену политику и рачуноводствени
метод за утврђивање износа резервисања за ново запошљавање и новчане накнаде
исказаног на 31.12.2001 године у укупном износу од КМ 2,000,000.00.
Као што је наведено у тачкама 4.3 и 4.4 Закључака Извјештаја, не постоји равнотежа
између средстава и извора средстава.
Због ефеката питања наведених у претходним пасусима, рачуноводствени извјештаји
Завода не дају истинит и објективан приказ финансијског стања Завода на дан 31.12.2001
године, резултата његовог пословања и новчаних токова за годину која се завршава на тај
дан, у складу са Правилником о садржини појединих рачуна у контном оквиру за
кориснике прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и јавних
фондова и Рачуноводственим стандардима Републике Српске.
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Не изражавајући резерву у односу на дато мишљење, напомињемо да су могуће корекције
рачуноводствених извјештаја за износе сталних средстава која нису евидентирана у Заводу
а према тачки 3.1 налаза и 4.1 Закључака Извјештаја, као и за евентуалне корекције које
могу резултирати након извршене процјене од стране ангажованог процјенитеља.
Aктивности везане за члан 63 Закона о запошљавању (види Увод Извјештаја) нису у
потпуности извршене, и нису ослобођене од материјалних грешака наведених у тачки 3.1
Налаза Извјештаја.

Главни ревизор
Бања Лука, 22.10.2002 године
_______________
/Бошко Чеко/
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1.

Увод
o Завод за запошљавање Републике Српске (у даљем тексту Завод) основан је
28.04.1994 године, као Републички завод за запошљавање, уписом у судски
регистар Основног суда у Сарајеву под бројем рјешења У-И-290/94;
o Према прилогу број 1 уз Рјешење, Завод је основан на основу члана 2. Закона о
запошљавању и остваривању права незапослених лица (Сл.гл.РС број 25/93), а на
основу прилога 2 уз Рјешење, оснивач Завода је Скупштина Републике Српске на
основу одлуке број 02-1468/93 од 30.12.1993 године;
o На основу Обавјештења Републичког завода за статистику о разврставању
јединица разврставања по дјелатностима број 8298 од 04.05.1994 године, Завод са
матичним бројем 1832433, је разврстан према Јединственој класификацији
дјелатности у подгрупу Фондови ДПЗ;
o На основу Обавјештења Републичког завода за статистику о разврставању
јединица разврставања по дјелатностима број 8298 од 03.04.1998 године, Завод са
матичним бројем 1832433, је разврстан према Јединственој класификацији
дјелатности у подгрупу СИЗ запошљавања а по новој класификацији дјелатности у
Дјелатност бироа за запошљавање;
o На основу Рјешења Основног суда у С.Сарајеву број У–1108/97 и регистарског
улошка број 3-8 од 29.12.1998 године, уписано је усклађивање са Законом о
класификацији дјелатности;
o На основу Рјешења Основног суда у С.Сарајеву број У–226/01 и регистарског
улошка број 3-8 од 28.09.2001године, уписана је промјена назива Републички завод
за запошљавање у Завод за запошљавање Републике Српске;
o Пословање Завода дефинисано је Законом о запошљавању (у даљем тексту
Закон), Рјешењем основног суда у С. Сарајеву број У-226/01 и Статутом Завода;
o Према прилогу број 5 уз Рјешење Основног суда С.Сарајево број У-226/01 дјелови
субјекта уписа са овлаштењима у правном промету су: Филијала С.сарајево,
Филијала Бања Лука, Филијала Бијељина, Филијала Добој, Филијала Требиње и
Филијала Приједор;
o Према члану 2. Закона о запошљавању послови Завода су:
- посредовање у запошљавању;
- јавно
обавјештавање
о
могућностима
и
условима
запошљавања;
- савјетовање о избору посла (професионална орјентација);
- стручно оспособљавање и припрема за запошљавање;
- спровођење програма запошљавања и
- обављање организационих, стручних, административних и
других послова у вези са остваривањем права незапослених
лица на новчане накнаде, стручно оспособљавање,
здравствену заштиту и друга права, у складу са Законом;
o Према члану 8. Закона, Влада Републике Српске (у даљем тексту Влада) утврђује
приоритете и програме запошљавања од интереса за Републику као цјелину, као и
средства и мјере за њихово остваривање.
Према истом члану, на основу утврђених приоритета и програма запошљавања, а
у оквиру расположивих средстава, Завод доноси и остварује оперативне програме
запошљавања на територији Републике;
o Према члану 23. Закона, незапослено лице којем је у смислу Закона о раду
престао радни однос без његовог захтјева, сагласности или кривице, а које има
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o

o

o

o

o
o

o
o

o
o
o

најмање 8 мјесеци непрекидног стажа осигурања у последњих 12 мјесеци, или 12
мјесеци са прекидима у последњих 18 мјесеци има право на:
1. новчану накнаду,
2. здравствено осигурање,
3. пензионо инвалидско осигурање;
Према члану 24. Закона, права из члана 23. овог Закона незапослено лице може
остварити под условом да је за њега за вријеме прописаног минимума стажа
осигурања из члана 23. овог закона уплаћен допринос за запошљавање, за
здравствено осигурање и за пензијско-инвалидско осигурање;
Према члану 10. и 53. Закона о здравственом осигурању (сл.гл.РС број 18/99),
Завод је обавезан да незапосленом лицу које је завршило средње, више и високо
образовање док је редовно пријављено Заводу, уплаћује допринос за здравствено
осигурање;
Према члану 1. Закона о измјенама и допунама закона о здравственом осигурању,
(Сл. гл. РС број 70/01 од 31.12.2001 године), Влада ће преко буџета измиривати
обавезе за допринос за здравствено осигурање до висине од 0.5 % на укупно
исплаћена нето примања у Републици Српској;
Према члану 37. Закона, права из здравственог осигурања за незапослено лице и
чланове његове породице, ако је био носилац здравственог осигурања, као и
права из пензијског и инвалидског осигурања, остварују се у складу са прописима о
здравственом осигурању, односно прописима о пензијском и инвалидском
осигурању;
Према члану 38. Закона, Статутом и Правилником о унутрашњој организацији
Завода, ближе се уређују послови Завода, организација рада и друга питања од
значаја за рад Завода;
Према члану 39. Закона, послови Завода финансирају се из доприноса за
запошљавање које плаћају запослена лица и послодавци, као и из других
средстава које оствари Завод у складу са законом (из донација, камата на орочена
и друга средства, средстава фондова солидарности и др.);
Према члану 40. Закона, органи Завода су: управни одбор, надзорни одбор и
директор;
Према члану 42. Закона, Управни одбор Завода између осталих обавља следеће
послове:
- доноси годишњи програм рада, финансијски план и друге
планове и програме Завода;
- одлучује о кориштењу средстава која намјенски обезбјеђује
Република, стране државе и други донатори за финансирање
програма запошљавања;
- одлучује о учешћу Завода у финансирању програма стручног
оспособљавања, преквалификације и доквалификације
незапослених лица;
- одлучује о инвестиционим улагањима у објекте и опрему;
Према члану 49. Закона, стручно-организационе, управне, економско-финансијске
и опште послове у вези са радом и пословањем Завода, као и са остваривањем
права незапослених лица прописаних овим законом, врши стручна служба Завода;
Према члану 57. Закона, надзор над примјеном одредаба овог закона и прописа
донесених на основу овог закона врши министарство надлежно за послове рада;
Према члану 63. Закона, изграђени објекти и друга непокретна имовима која је на
дан 31.12.1991 године затечена на садашњој територији Републике, а која се
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налазила на управљању Завода за запошљавање бивше Босне и Херцеговине,
постаје државна својина и преноси се Заводу на управљање.
Завод је дужан да у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона достави
Влади извјештај о непокретностима из става 1. овог члана, са подацима о
локалитетима, површини изграђеног простора, садашњој вриједности у
конвертибилним маркама и намјени објеката и других непокретности.
Извјештајем из става 2. овог члана морају бити обухваћени и изграђени објекти и
друге непокретности које је Завод стекао од истека рока из става 1. овог члана до
дана ступања на снагу овог закона;

2. Предмет, циљ и обим ревизије
У складу са чланом 18. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске (Сл.гл. РС број
18/99), Главна служба за ревизију јавног сектора РС извршила је ревизију биланса стања
Завода за запошљавање Републике Српске (у даљем тексту Завода) на дан 31.12.2001
годину и одговарајућих биланса успјеха и биланса новчаних токова који се завршавају на
тај дан, као и ревизију усклађености пословних активности Завода са односним законима
и одлукама чија се примјена одражава на финансијске извјештаје.
Основни циљ ревизије је био да се утврди ваљаност финансијских извјештаја у
ревидираном периоду у смислу истинитости, објективности и усклађености са важећим
књиговодственим начелима, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
стандардима у односном периоду, а на бази тако ревидираних извјештаја ревизија
усклађености пословања са законом и одлукама везаним за односне пословне активности.
Одговорност за ваљаност финансијских извјештаја и усклађеност пословних активности
сноси менаџмент Завода РС, Управни и Надзорни, а наша одговорност се односи на
изражено мишљење о истим.
Овом приликом Служба за ревизију посебно жели да се захвали запосленом особљу Завода
на сарадњи.
3. Налази
Значајни налази који се односе на извршену ревизију могу се обухватити кроз следећа
поглавља:
3.1. Стална средства;
3.2. Новчана средства;
3.3. Извори сталних средстава;
3.4. Обавезе и резервисања;
3.5. Расходи;
3.6. Приходи;
3.7. Биланс новчаних токова;
3.8. Накнадни догађаји
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3.1. Стална средства
o Евиденције набавне вриједности сталних средстава главне књиге Завода на
31.12.2001 године, исказују износ од КМ 18,477,947.00;
o Аналитичка евиденција набавне вриједности сталних средстава Завода на
31.12.2001 године исказује износ од КМ 15,096,891.91;
o Прегледом рачуноводствених евиденција и документације Завода за
запошљавање у 2001 години, на рачунима сталних средстава евидентиране су
трансакције које се односе на улагања у стална средства у укупном износу од КМ
209,393.45, од чега улагања у грађевинске објекте износе КМ 197,276.47 а улагања
у опрему КМ 12,117.00;
o У евиденцијама које се односе на стална средства исказано је умањење везано за
продају сталних средстава у укупном износу од КМ 459,803.00;
o Промјене на сталним средствима приказане су у доњој табели:
Ред
број
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Конто

ПС
01/01/01

2

3

01161100 1,916,316
01161200 1,373,628
01161210
87,982
01161300
52,163
01161400
99,971
01161500
38,425
01161600
40,181
01161700
24,074
01161800
134,455
01161900
400,335
01161620
7,891
01162100
204,663
0113
0
Свега:
4,380,087

o

o

o

o

Улагања у Продаја Исправка Разлика
2001
(3+4-5-6)
4

5

88,942 334,905
0 124,893
30,834
0
0
0
28,607
0
0
0
27,035
0
0
0
18,498
0
336
0
3,025
0
0
0
12,117
0
209,397 459,803

6

7

Пренос Конто у Донос КМ
15/05/01 функцији
8

9

10

100,714 1,569,639 1,569,639 01121100 1,525,880
0 1,248,735 1,248,735 01121130
149,417
18,360
100,455
0 01121140
260,748
0
52,163
52,163 01121200 1,118,849
0
128,578 128,578 01121200
12,394
0
38,425
38,425 01121210
33,563
0
67,216
67,216 01121400
208,287
0
24,074
24,074 01121410
6,257
0
152,953 152,953 01121420
4,461
0
400,671 400,671 01121430
27,810
0
10,916
10,916 01121440
284,012
0
204,663 204,663 01121450
48,552
0
0
0 0113
217,333
119,080 3,998,496 3,898,042
3,897,564

У 2001 години у стручним службама Завода стављена су у функцију стална
средства у која је улагано у периоду од 1997 до 2001 године у укупном износу од
КМ 3,898,033.64 (у том износу садржана је ревалоризација улагања у износу од КМ
579,426.47);
Прегледом евиденција и на основу изјаве менаџмента Завода, уочено је да су
улагања у стална средства вршена из текућег прихода, осим за износ вишка
прихода над расходима од КМ 786,839.00 који је распоређен у изворе сталних
средстава у 2001 години;
Након умањења укупних улагања у трајна средства од КМ 3,898,033.64 за износ
ревалоризације инвестиција у току од КМ 579,426.47 и већ распоређеног износа
вишка прихода над расходима од КМ 786,839.00, те је за износ од КМ 2,531,769.00
исказан већи вишак прихода над расходима од стварног;
На основу изјаве одговорног особља Завода и Извјештаја о пописаној имовини
Завода број 01-32 достављеног Влади РС 16.01.2001(види Увод Извјештаја члан
63. Закона), стална средстава која су се након рата затекла на територији
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Републике Српске, а за која су евиденције остале у Сарајеву, евидентирана су
дјелимично од стране Комисије формиране од запосленог особља Завода;
На основу изјаве одговорног особља Завода, процјена вриједности имовине није
извршена од стране овлаштеног процјенитеља, те изражавају сумњу у реалност
исказане вриједности сталне имовине;

o

3.2. Новчана средства
o У финансијским извјештајима Завода за запошљавање на 31.12.2001 године
исказана су новчана средства у износу од КМ 1,881,225.00;
o У горе поменутом износу садржан је износ од КМ 57,023.12 који се односи на
динарска средства за која Буџет РС није извршио пренос протувриједности
конвертибилних марака на жиро рачун Завода (Сл.гл. 33/99);
o Дописом Завода број 01-920 од 07/08/2002 године упућеног Влади РС, ургирана је
уплата горе поменуте динарске протувриједности;
3.3. Извори сталних средстава

o Структура извора сталних средстава и промјене евидентиране у 2001 години
исказани су у доњој табели:
Ред
број
1
2
3

o
o
o
o

o
o

Група
конта

Назив
конта

3111 Извори средстава
3211 Остали извори
3911 Нерас.вишак при.
Свега

Салдо на Смањење Повећање Салдо на Кориговани
01/01/01
у 2001
у 2001
31/12/01
износ
10,401,197
459,647
795,821 10,737,372 13,269,141
1,983,896
454,680
567,451 2,096,667 2,096,667
3,629,431 1,396,406
298,723 2,531,747
-22
16,014,524 2,310,733 1,661,995 15,365,786 15,365,786

Смањење извора сталних средстава евидентирано је на основу амортизације
обрачунате за 2001 години у износу од КМ 459,647,00 (мањи износ се односи на
расходована стална средства по попису);
На основу продаје сталних средстава евидентирано је смањење извора сталних
средстава од КМ 454,680,00;
По Одлуци Управног одбора број 06-140 од 27.02.2001 године, евидентирано је
смањење нераспоређеног вишка прихода над расходима у износу од КМ 49,567.90
преносом новчаних средстава на жиро рачун синдиката Завода;
Промјене унутар извора средстава односе се на пренос вишка прихода над
расходима у износу од КМ 560,000.00 на остале изворе за стамбене потребе и
преносом вишка прихода над расходима од КМ 786,839.00 у изворе средстава
(види тачку 3.1.);
Евидентирано је повећање вишка прихода над расходима за износ од КМ
298,723.00 по основу финансијског резултата на 31.12.2001 године;
Износи добијени након корекције вишка прихода над расходима и извора средстава
за износ од КМ 2,531,769.00 (види тачку 3.1.) приказани су у последњој колони
горње табеле;
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3.4. Обавезе и резервисања
o У финансијским евиденцијама и извјештајима Завода за 2001 годину, исказане су
обавезе у укупном износу од КМ 427,508.84 и резервисања у укупном износу од КМ
2,000,000.00;
o Структура обавеза и резервисања исказана је у доњој табели:
Ред
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

o

o
o
o

Група
конта
4212
5111
5412
5413
5414
5419

Опис

Обавезе за куповину земљишта
Обавезе према добављачима
Обавзе за плате и накнаде
Обавезе за порезе и доприносе
Обавезе према незапосленим
Остало
Свега (1-6):
591902 Резервисања за ново запошљавање
591904 Резервисања за новчане накнаде
59
Свега (група 59):
Свега (7+10):

Износ
46,480.00
43,999.68
89,304.25
15,402.16
228,252.21
4,070.54
427,508.84
800,000.00
1,200,000.00
2,000,000.00
2,427,508.84

Обавезе за куповину земљишта у износу од КМ 46,480.00 евидентиране су на
основу Записника о расправи за споразумно одређивање накнаде за преузете
некретнине број 05-475/293-1 од 17.01.2001 године, коју власник земљишта на
којем су изграђени пословни и стамбени објекти Завода није прихватио и са којим
се води судски спор;
Обавезе за бруто плате и накнаде запослених Завода, као и обавезе за накнаде и
доприносе незапосленим лицима, односе се на обавезе из децембра 2001 године
које су исплаћене у јануару 2002 године;
Резервисања за ново запошљавање исказано на 31.12.2001 године у износу од КМ
800,000.00, извршено је у 1999 години;
Резервисање за новчане накнаде незапослених лица у износу од КМ 600,000.00
извршено је у 1999 и 2000 години што са износом резервисања од КМ 600,000.00
извршеног у 2001 години износи КМ 1,200,000.00;

3.5. Расходи
o У 2001 години у финансијским евиденцијама Завода исказани су расходи у
укупном износу од КМ 7,676,299.00;
o Структура расхода приказана је у доњој табели:
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Ред
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Група
конта
6142220
6142231
6142260
6142270
6142270
614
614
6111
6112
6120
6130
611-613
6

Опис
Новчане накнаде-резервисања
Новчане накнаде незапосленим
Допринос за ПИО на н.н.
Допринос за здрав.осигу. На нов.накнаде
Допринос за здрав.осигу.незапослених
Остали трошкови послова запошљавања
Трошкови послова запошљавања (1-6)
Бруто плате
Накнаде
Доприноси послодавца
Трошкови материјала и услуга
Трошкови пословања Завода (8-11)
Укупни расходи (7+12):

Износ
600,000.00
2,492,860.23
157,309.53
246,845.32
1,831,284.00
36,713.51
5,365,012.59
1,176,928.00
397,924.00
196,278.00
540,157.00
2,311,287.00
7,676,299.59

3.6. Приход
o У 2001 години у финансијским евиденцијама Завода исказан је укупан приход у
износу од КМ 7,975,022.00;
o Највећи дио приохода у износу од КМ 7,882,570.00 остварен је по основу уплаћених
доприноса за незапослене, док се разлика од КМ 69,222.00 односи на приход
остварен изнајмљивањем пословног простора и КМ 23,226.00 на приход остварен
од камата на депозите по виђењу;
o Сав приход од доприноса уплаћиван је на жиро рачуне Развојне банке и Нове
банке Стручних служби завода;
o Према изјави одговорног радника, могуће је да је приход од изнајмљивања
пословног простора у мањем износу пребијен са трошковима телефона,
електричне енергије итд. те су у том износу исказани мањи и приходи као и
трошкови;

3.7. Биланс новчаних токова
o

У билансу новчаних токова нису исказани приливи остварени продајом сталних
средстава, као ни плаћања на име улагања у стална средства у 2001 години;

3.8. Догађаји након биланса стања
o На препоруку менаџмента Завода, Управни одбор Завода на сједници од
12.10.2002 године донио је одлуку број 1145 о ангажовању овлаштеног
процјенитеља ради процјене стварне вриједности евидентираних сталних
средстава Завода;

4. Закључци
4.1. Стална средства
o Увидом у евиденције и документацију везано за продају сталних средстава уочено
је низ неуобичајених евидентирања тако да је веома тешко препознати трансакције
продаје;

9

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

o
o
o
o
o
o

Тако нпр. продаја сталних средстава није евидентирана преко прихода него
директним умањењем сталних средстава и уплатом
извођачу радова или
задужењем купца, зависно;
На тај начин, исказан је приход у мањем износу од стварног за КМ 459,803.00 а
такође и мањи текући нераспоређени вишак прихода над расходима;
Нису евидентирана улагања у стална средства извршена из текућег прихода
ставом 39/31 у износу од КМ 2,531,769.00;
Набавна вриједност сталних средстава исказана у аналитичкој евиденцији, мања је
у односу на набавну вриједност сталних средстава исказаној у главној књизи
Завода на 31.12.2001 године за износ од КМ 3,381,055.09;
Попис средстава и извора средстава није урађен у складу са Правилником о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем (Сл.гл. РС број 37/00);
Ревизији није предочен доказ о праву власништва над непокретностима
евидентираним у рачуноводственим евиденцијама Завода;

4.2. Новчана средства
o Новчана средства Завода исказана су у износу већем од стварног за КМ 57,023.12,
колико износе потраживања од Буџета РС за динарску протувриједност која није
уплаћена до момента завршетка ревизије;
4.3. Извори сталних средстава

o Извори сталних средстава су мањи од сталних средстава за КМ 479,782.00;
o Ревизији није предочен акт који дефинише намјене у које може бити распоређен
вишак прихода над расходима;
4.4. Обавезе и резервисања
o Обавезе и резервисања су веће од краткорочних средстава за износ од КМ
445,035.00 (обавезе за куповину земљишта у износу од КМ 46,480.00 су третиране
као краткорочне);
o Менаџмент Завода није у могућности да предвиди финансијски ефекат исхода
судског спора са власником земљишта на којем је су изграђене пословна и
стамбена зграда Завода, а које је рјешењем Секретаријата за урбанизам,
имовинско правне послове и катастар општине Пале број 05-475/293 од 27.11.1997
године додјељено Заводу за запошљавање;
o Ревизији није предочен рачуноводствени метод за утврђивање износа
резервисања, као ни написана пословна политика која се односи на иста;
o Према изјави менаџмента Завода, основни критерији за утврђивање износа
резервисања био је финансијски резултат остварен у односној пословној години,
економска кретања у окружењу везано за процес приватизације и остајања
великог броја радника који остварују право на новчану накнаду без посла, као и
евентуална могућност измјене Закона о запошљавању у смислу повећања износа
новчане накнаде и периода за остваривање права на новчану накнаду који су
последњим Законом о запошљавању значајно смањени;
4.5. Расходи
o Новчане накнаде незапосленим лицима у износу од КМ 2,492,860.23 обрачунате су
у складу са чланом 23. Закона;
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o

o

o

o
o

Допринос за ПИО на новчане накнаде незапосленим лицима у износу од КМ
157,309.53 обрачунат је у складу са чланом 23. Закона и Законом о доприносима уз
стопу од 11% за првих девет мјесеци 2001 године и стопу од 6% за последња три
мјесеца 2001 године;
Допринос за здравствено осигурање на новчане накнаде незапосленим лицима у
износу од КМ 246,845.32 обрачунат је и исплаћен у складу са чланом 23. Закона и
Законом о доприносима уз стопу од 7,5% за првих девет мјесеци 2001 године и
стопу од 3,75% за последња три мјесеца 2001 године;
Допринос за здравствено осигурање незапослених лица који не примају накнаде
исплаћен је у 2001 години у износу од КМ 1,831,284.00, у складу са Законом о
здравственом осигурању (Сл. гл. бр. 18 од 16/07/1999) и Протоколима потписаним
између Завода за запошљавање и Фонда здравственог осигурања РС;
На основу Закона о измјенама и допунама закона о здравственом осигурању РС
(Сл. гл. бр. 70 од 31/12/2001 године) обавезу плаћања здравственог осигурања
незапослених лица преузео је Буџет РС;
Трошкови метријала и услуга највећим дијелом се односе на трошкове гријања,
електричне енергије и телефонске услуге Завода у 2001 години;

4.6. Приход
o Приход од продаје сталних средстава у износу од КМ 459,803.00, није исказан у
рачуноводственим евиденцијама завода, иако су стална средства умањена за исти
износ;
o Увидом у евидентирања везана за продају сталних средстава, ефекат горе
неевидентираног прихода на вишак прихода над расходима остварен у 2001 години
је 0, због евидентирања улагања у стална средства без става 39/31;
o Ревизији нису предочене одлуке Управног одбора Завода о продаји сталне имовине;
4.7. Биланс новчаних токова
o

Биланс новчаних токова за пословну 2001 годину није направљен у складу са
Правилником о финансијском извјештавању и годишњем обрачуну буџета
Републике, општина и градова, буџетских фондова и јавних фондова (Сл.гл.РС,
бр.3/00) и Рачуноводственим стандардом Републике Српске број 7 (РС РС);

5. Препоруке
5.1. Стална средства
o Да се евидентирање свих пословних промјена везано за стална средства врши у
складу са Правилником о садржини појединих рачуна у контном оквиру за
кориснике прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и
јавних фондова;
o Да се у аналитичкој евиденцији сталних средстава и у главној књизи евидентирају
све промјене које нису исказане на сталним средствима на 31.12.2001 године;
o Да се попис средстава и извора средстава врши након евидентирања свих
промјена и у аналитичкој евиденцији сталних средстава и у главној књизи и након
усаглашавања истих;
o Да се прибаве ваљани докази о праву власништва над непокретностима
евидентираним у финансијским извјештајима Завода, као и над непокретностима
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које нису евидентиране а на које, према Извјештају Завода број 01-32 (види тачку
3.1. и 4.1. Извјештаја), Завод има право власништва;
5.2. Новчана средства
o Да се неуплаћена динарска протувриједност евидентира као потраживање, те да се
изврши усаглашавање евидентираног потраживања са Буџетом РС;
5.3. Извори новчаних средстава
o Да се идентификује узрок неравотеже између средстава и извора (види тачку 3.3 и
3.4) те да се након идентификације истог изврши одговарајуће евидентирање;
5.4. Обавезе и резервисања
o Да се дефинише рачуноводствени метод за утврђивање резервисања за новчане
накнаде, доприносе на исте и резервисања за ново запошљавање, те да се у
свјетлу престанка обавезе Завода на плаћање доприноса на здравствено
осигурање незапослених лица почев од јануара 2002 године (у 2001 години
плаћен је износ од КМ 1,831,284.00 за ове намјене), оцјени реалност исказаног
резервисања од КМ 2,000,000.00 на 31.12.2001 године;
5.6. Приход
o Да се редовно врши контролни поступак усаглашавања евидентираних прихода са
евиденцијама уплата на жиро рачуну, ради обезбјеђења тачних евидентирања и
исказивања прихода од уплаћених доприноса;
o Да се убудуће евидентирају приходи од продаје сталних средстава, кад се десе;
o Да се не врши пребијање прихода по основу закупа пословног простора и
трошкова, већ да се приходи и трошкови исказују евидентирањем ваљане
документације;
o Да се продаја сталних средстава не третира као удруживање, те на тај начин
обезбједе евидентирања пословних догађаја који су стварно настали;
5.7. Биланс новчаних токова
o Да се биланс новчаних токова Завода за пословну 2001 годину направи у складу са
Правилником о финансијском извјештавању и годишњем обрачуну буџета
Републике, општина и градова, буџетских фондова и јавних фондова (Сл.гл.РС,
бр.3/00) и Рачуноводственим стандардом Републике Српске 7 (РС РС);
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