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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Мишљење са резервом
Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Министарства рада и борачкоинвалидске заштите 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 на дан 31.12.2019. 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, осим за наведено у пасусу Основ за мишљењe са резервом,
финансијски извјештаји Министарства рада и борачко-инвалидске заштите
Републике Српске, истинито и објективно приказују, у свим материјално значајним
аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2019. 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 са резервом
Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике
Српске и релевантним ISSAI стандардима ревизије 2200 – 2810. Наша одговорност
за провођење ревизије је даље описана у пасусу Одговорност ревизора. Ревизију
смо провели у складу са ISSAI 130 – 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 рада и борачко-инвалидске заштите 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 рада и борачко-инвалидске заштите 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 2019.
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.
Као што је наведено под тачком 3. извјештаја:
Попис имовине и обавеза на дан 31.12.2019. године није извршен у складу са чланом
18. став (1) тачка 5) и чланом 25. Правилника о начину и роковима вршења пописа и
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усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза, јер у
пописне листе није извршен пренос података о стањима потраживања и обавеза из
документације која одражава екстерну потврду стања и није извршено
усаглашавање књиговодственог стања потраживања са стварним стањем.
Као што је наведено под тачкама 6.1.2.3, 6.1.2.11 и 6.2.1.1. извјештаја:
Издаци за нефинансијску имовину и нематеријална произведена имовина су
потцијењени, а расходи за стручне услуге прецијењени за износ од 49.491 КМ, јер су
набављени рачунарски програми евидентирани на расходима за стручне услуге, што
није у складу са чланом 92. Правилника о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.1.2.8. извјештаја:
Остали расходи обрачунског карактера прецијењени су у износу од 15.367.642 КМ,
а потцијењене су текуће дознаке за борачки додатак за 10.698.313 КМ, текуће
дознаке за одликоване борце за 3.574.566 КМ, отпремнине за 716.948 КМ и трансфер
Фонду здравственог осигурања за здравствену заштиту бораца, ратних војних
инвалида, породица погинулих бораца и цивилних жртава рата за 377.815 КМ, јер су
текући расходи класификовани као остали обрачунски расходи, што није у складу
са чланом 100. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.2.1.2. извјештаја:
Oстала краткорочна потраживања више су исказана за износ потраживања из
ранијег периода од фондова обавезног социјалног осигурања у износу од 101.190
КМ и корекцију вриједности истих, због неадекватно кориговане грешке.
Потраживања од фондова обавезног социјалног осигурања прецијењена су у износу
од 133.999 КМ, а за исти износ потцијењени су исправка вриједности потраживања
и расходи обрачунског карактера, јер наведена потраживања нису коригована у
складу са чланом 73. став (2) Правилника о рачуноводству и рачуноводственим
политикама за буџетске кориснике.
Остала краткорочна потраживања за инвалиднине - дупли корисници у износу од
967.705 КМ и корекција вриједности истих у износу од 935.705 КМ евидентирани су
на позицију разграничења из трансакција са другим јединицама власти, што није у
складу са чланом 71. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.5. извјештаја:
Образложења уз финансијске извјештаје не пружају довољно информација,
релевантних за разумијевање финансијских извјештаја, како је прописано чланом
46. став 5) Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника.
Одговорност руководства за финансијске извјештаје
Министар је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја у
складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор, односно
прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор важећим у
Републици Српској. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, примјену и
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;
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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, 12.05 2020. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с. р.
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II

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији усклађености

Мишљење са резервом
Уз ревизију финансијских извјештаја Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите Републике Српске за 2019. годину, извршили смо ревизију усклађености
активности, финансијских трансакција и информација исказаних у финансијским
извјештајима са значајним законским и другим прописима.
По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљењe са резервом,
активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским
извјештајима Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске
за 2019. годину су, у свим материјалнo значајним аспектима, у складу са прописима
којима су регулисане.
Основ за мишљење са резервом
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.
Као што је наведено под тачком 4. извјештаја:
Јавне набавке нису проведене у складу са одредбама Закона о јавним набавкама,
јер за дио роба и услуга у износу од 242.847 КМ нису провођени поступци јавних
набавки, а дио набавки проведен директним споразумом, у најмањем износу од
65.601 КМ, није планиран годишњим планом набавки нити су донесене појединачне
одлуке или рјешења о покретању истих.
Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја:
Министарство рада и борачко–инвалидске заштите Републике Српске није
подносило пријаве доприноса на обрасцу мјесечне пријаве пореза по одбитку
(образац 1002) у 2019. години, Пореској управи Републике Српске, што није у складу
са чланом 23. став (1) Закона о доприносима.
Као што је наведено под тачком 6.1.2.5. извјештаја:
Додјела средстава гранта за изградњу и одржавање споменика, спомен обиљежја и
војничких гробаља и средстава гранта удружењима од јавног интереса, осталим
удружењима и фондацијама, није вршена у складу са чланом чланом 4. став (1)
Правилника о критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта за изградњу и
одржавање споменика, спомен-обиљежја и војничких гробаља ослободилачких
ратова и чланом 14. став (1) и 30. Правилника о критеријумима и поступку за додјелу
средстава гранта удружењима од јавног интереса, осталим удружењима и
фондацијама.
Одговорност руководства за усклађеност
Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја,
министар је, такође, одговорно да осигура да су активности, финансијске
4
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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 рада и борачко-инвалидске заштите
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 рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

Бања Лука, 12.05.2020. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с. р.
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III

РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА

Препоруке везане за финансијске извјештаје
Препоручује се министру да обезбиједи да се:
1) попис имовине и обавеза врши у складу са чланом 18. став (1) тачка 5) и
чланом 25. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза.
2)
расходи обрачунског карактера класификују у складу са чланом 100.
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике;
3)
у складу са МРС-ЈС 3 – Рачуноводствене политике, промјене
рачуноводствених процјена и грешке изврши исправка грешке насталe
приликом провођења Инструкције Министарства финансија;
4)
потраживања старија од годину дана класификују у складу са чланом 73. став
(2) Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама за буџетске
кориснике;
5)
сачињавају Образложења уз финансијске извјештаје која садрже потребне
информације сходно члану 46. став 5) Правилника о финансијском
извјештавању буџетских корисника.
Препоруке везане за усклађеност пословања
Препоручује се министру да обезбиједи да се:
1)
2)

3)
4)

5)

6

јавне набавке проводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама;
пријаве доприноса на обрасцу мјесечне пријаве пореза по одбитку подносе у
складу са чланом 61. став (4) Закона о порезу на доходак и чланом 23. став
(1) Закона о доприносима;
закључивање уговора о дјелу врши у складу са чланом 205. Закона о раду;
додјела средстава по основу грантова за изградњу и одржавање споменика,
спомен обиљежја и војничких гробаља, као и додјела средстава по основу
грантова невладиним организацијама врши у складу са Правилницима о
поступцима и критеријумима за додјелу средстава гранта;
на План утрошка средстава по основу грантова прибави сагласност Владе
Републике Српске у складу са одредбама Закона о извршењу буџета за сваку
фискалну годину.
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IV

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ



























Закон о буџетском систему Републике Српске,
Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2019. годину,
Одлука о усвајању Ребаланса буџета за 2019. годину,
Закон о трезору,
Закон о државним службеницима,
Закон о републичкој управи,
Закон о раду,
Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике
Српске,
Закон о јавним набавкама,
Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске,
Закон о доприносима,
Закон о порезу на доходак,
Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске,
Закон о заштити цивилних жртава рата,
Правилник о примјени Закона о порезу на доходак,
Правилник о условима, начину обавјештавања, обрачунавању и уплати
доприноса,
Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за
запослене у јавном сектору Републике Српске,
Посебан колективни уговор за запослене у органима управе Републике
Српске,
Правилник о интерним контролним поступцима у Министарству рада и борачкоинвалидске заштите,
Рјешење о одобравању накнаде за коришћење мобилних телефона и трошкове
репрезентације,
Правилник о критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта за
изградњу и одржавање споменика, спомен-обиљежја и војничких гробаља
ослободилачких ратова,
Правилник о критеријима и поступку за додјелу средстава гранта удружењима од
јавног интереса, осталим удружењима и фондацијама,
Критериј за додјелу финансијске помоћи из средстава текуће дознаке, ППБ,
РВИ и ЦЖР-остало,
Критериј за додјелу једнократне новчане помоћи за социјално угрожена лица
у 2019. години,
Критериј за одобравање новчаних средстава ратним војним инвалидима за
куповину ортопедских помагала у 2019. години,
Критериј за додјелу једнократне новчане помоћи за здравствену заштиту
корисницима права из области борачко – инвалидске заштите цивилних
жртава рата у 2019. години.
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V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Министарство рада и борачко - инвалидске заштите Републике Српске (у даљем
тексту Министарство) организовано је у складу са Законом о републичкој управи
Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 115/18) и врши
управне и друге стручне послове утврђене чланом 25. истог закона.
Средства за рад Министарства обезбјеђују се из буџета Републике Српске.
Пословање Министарства обавља се преко Јединственог рачуна трезора чија је
главна књига саставни дио Главне књиге трезора (у даљем тексту: ГКТ).
У надлежности Министарства су ЈУ Фонд за пензијско и инвалидско осигурање
Републике Српске (у даљем тексту Фонд), ЈУ Завод за запошљавање Републике
Српске (у даљем тексту Завод), Агенција за мирно рјешавање радних спорова
Републике Српске и Економско социјални савјет. Министарство има надлежност и
над Фондом за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида заједно
са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Предмет ове ревизије су појединачни финансијски извјештаји Министарства,
сачињени на основу евидентираних трансакција у оквиру главне књиге трезора на
фонду 01 (буџет у ужем смислу) и фонду 05 (Фонд за посебне пројекте).
На достављени Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији, Министарство
није имало примједбе.
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 провела је финансијску
ревизију Министарства за 2018. годину и сачинила извјештај број РВ018-19 од
31.05.2019. године, у коме je дато 11 препорукa. Од 11 датих препорука пет се односи
на финансијске извјештаје, а шест препорука на усклађеност са прописима.
Министарство је у новембру 2019. године доставило Главној служби за ревизију
План активности на отклањању утврђених недостатака и неправилности, што није у
складу са чланом 21. став (3) Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 98/05 и 20/14), јер исти није достављен
у року од 60 дана од датума достављања извјештаја.
Од пет датих препорука за финансијске извјештаје двије препоруке су дјелимично
проведене, а три препоруке нису проведене. Препорука, да се попис имовине и
обавеза врши у складу са чланом 20. тачка 7. и чланом 25. Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем
имовине и обавеза је дјелимично проведена (образложено под тачкама 3.
извјештаја). Такође, дјелимично је проведена препорука да се Образложења уз
финансијске извјештаје сачињавају у складу са чланом 46. Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника и МРС ЈС 1 - Презентација
финансијских извјештаја (образложено под тачкама 6.5. извјештаја).
Препоруке да се расходи обрачунског карактера класификују у складу са чланом
100. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике (образложено под тачкама 6.1.2.8. извјештаја),
потраживања по основу поврата дијела средстава исплаћених за борачки додатак и
8
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инвалиднину евидентирају у оквиру осталих потраживања (образложено под
тачкама 6.2.1.2. извјештаја) и потраживања старија од годину дана класификују у
складу са чланом 73. тачка 2. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике (образложено
под тачкама 6.2.1.2. извјештаја), нису проведе.
Од шест датих препорука за усклађеност пословања једна препорука је проведена,
а пет препорука није проведено. Препорука дата за попуњавање и правдање путних
налога за службена путовања је проведена. Препоруке да се провођење јавних
набавки врши у складу са Законом о јавним набавкама (образложено под тачкама 4.
извјештаја), подношење образца 1002 у складу са прописаном регулативом
(образложено под тачкама 6.1.2.2. извјештаја), пропишу услови и начин коршћења
услуга репрезентације, закључивање уговора о дјелу у складу са Законом о раду
(образложено под тачкама 6.1.2.3. извјештаја), додјела средстава гранта
удружењима од јавног интереса, осталим удружењима и фондацијама врши у складу
са донесеним критеријумима (образложено под тачкама 6.1.2.5. извјештаја), нису
проведене.

3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

Унутрашња организација и систематизација радних мјеста уређена је Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству рада и
борачко инвалидске заштите Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 67/19). Правилником је систематизовано 97 радних мјеста, са 128
извршилаца, осим министра, од којих је 50 радних мјеста државних службеника, са
68 извршилаца и 44 радна мјеста намјештеника, са 56 извршилаца, док су радна
мјеста шеф кабинета министра, возач министра и два савјетника министра
некатегорисана радна мјеста.
На дан 31.12.2019. године у радном односу у Министарству било je 97 радника, а од
тога 94 радника је запослено на неодређено вријеме, док је 3 радника запослено на
одређено вријеме.
Попис имовине и обавеза на дан 31.12.2019. године није организован и извршен у
складу са чланом 18. став (1) тачка 5) и чланом 25. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и
обавеза, јер у пописне листе није извршен пренос података о стањима потраживања
и обавеза из документације која одражава екстерну потврду стања и није извршено
усаглашавање књиговодственог стања потраживања са стварним стањем.
У поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и
контроле, министар је именовао лице које је одговорно за финансијско управљање
и контролу. Донесен је план рада за успостављање и развој система финансијског
управљања и контрола за 2019. годину и сачињени су полугодишњи и годишњи
извјештај о спровођењу планираних активности на успостављању и развоју система
финансијског управљања и контроле.
Министарство није уредило систем интерних контрола према дијелу одредби Закона
о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 61/16) и Упутства о начину и поступку
успостављања и спровођења система финансијског управљања и контроле
(„Службени гласник Републике Српске“, број 99/17), јер није:
 сачинило изјаву у вези са достигнутим степеном развоја система интерних
финансијских контрола за 2019. годину и изјаву о планираним мјерама за
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успостављање недостигнутог нивоа развоја система интерних финансијских
контрола за 2020. годину (члан 15. став (2) наведеног закона);
донијело акт о управљању ризицима којим се уређују организациони циљеви
и задаци, процјена ризика и управљање ризицима (члан 8. став 2 закона);
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.

Министар је дана 30.12.2019. године именовао радну групу за спровђење активности
на имплементацији финансијског управљања и контроле, а у циљу ефикаснијег
успостављања и спровођења система финансијског управљања и контроле у
Министарству.
Функција интерне ревизије је организационо успостављена као посебна
организациона јединица, у складу са чланом 18. став (1) Закона о систему интерних
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста. Годишњим планом
интерне ревизије за 2019. годину планиране и проведене су двије ревизије. Сачињен
је Извјештај о интерној ревизији за период 1.1 – 31.12.2019. године и донесен План
рада интерне ревизије за 2020. годину.
Непотпуна примјена једног дијела важеће регулативе, као и интерних аката која
ближе одређују пословање Министарства, имала је за посљедицу неефикасно
функционисање система интерних контрола, јер:










није идентификовано, евидентирано и објелодањено стварно стање остале
краткорочне финансијске имовине и разграничења из трансакција унутар исте
јединице власти;
приликом преласка три радника из радног односа на одређено у радни однос
на неодређено, није поступано у складу са чланом 31. и 50. став (5) Закона о
државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08,
117/11, 37/12 и 57/16);
су супротно члану 1. Уредбе о накнадама за службена путовања у земљи и
иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 73/10) запосленим по уговору о дјелу
исплаћиване дневнице за службена путовања;
на План утрошка средстава по основу грантова није прибављена сагласност
Владе Републике Српске, што није у складу са члан 5. став (3) Закона о
извршењу буџета за 2019. годину („Службени гласник Републике Српске“,
број 122/18 и 93/19);
су одобравана средства гранта удружењима од јавног интереса, код којих је
oд стране Министарства у претходним годинама утврђено ненамјенско
трошења средства, у односу на одобрене програмске активности.

Сходно наведеном и у тачкама 4, 6.1, 6.2, 6.3. и 6.5. овог извјештаја систем интерних
контрола у Министарству није функционисао на начин да обезбиједи истинито и фер
извјештавање и усклађеност са законима и другим прописима.
Препоручује се министру да обезбиједи да се попис имовине и обавеза врши
у складу са чланом 18. став (1) тачка 5) и чланом 25. Правилника о начину и
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роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним
стањем имовине и обавеза.

4.

Набавке

План јавних набавки Министарства донесен је 15.05.2019. године. Процијењена
вриједност планираних набавки исказана је у укупном износу од 863.510 КМ (без
ПДВ-а). Планирано је укупно 23 набавке и то 9 директних споразума, 8 конкурентских
захтјева, 2 отворена поступка, 2 преговарачка поступка, 1 резервисани уговор и 1
набавка неприоритетне услуге Анекс 2 дио Б.
Министарство је провело 17 поступака набавке, укупне уговорене вриједности од
624.621 КМ. Проведена су 4 конкурентска захтјева уговорене вриједности 162.179
КМ, 1 преговарачки поступак уговорене вриједности 24.219 КМ, 11 директних
споразума уговорене вриједности 54.253 КМ и 1 отворени поступак уговорене
вриједности 383.970 КМ, што износи 72% у односу на планирана средства.
Највећа вриједност проведених набавки односи се на набавку услуга за Пројекат
бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица погинулих
бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (383.970 КМ), санацију
споменика (63.964 КМ), обиљежавање значајних историјских догађаја (49.700 КМ),
услуге одржавања уређаја за штампање (34.515 КМ) и израда програма за
претраживање и упоређивање података (24.219 КМ).
Узорком су обухваћена 2 поступка проведена конкурентским захтјевом у вриједности
од 98.479 КМ, 1 преговарачки поступак у вриједности од 24.219 КМ, 4 директних
споразума у вриједности од 24.910 КМ и 1 отворени поступак у вриједности од
383.970 КМ, што је 47% од укупног броја проведених набавки или 85% у односу на
укупну вриједности проведених набавки.
Код ревизијом обухваћених поступака јавних набавки утврђено је да дио набавки
роба, услуга и радова Министарства није проведен у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама („Службени гласник Републике Српске“, број 38/14) јер:




за робе и услуге, у најмањем износу од 242.847 КМ, које се односе на дневну
штампу, гориво, одржавања возила, организацију пријема и манифестација,
смјештај и репрезентацију нису проведени поступци јавних набавки, што није у
складу са чланом 87. Закона о јавним набавкама;
за набавке у најмањем износу од 65.601 КМ, Министарство је закључило уговоре
путем преговарачког и директног споразума, које нису планиране годишњим
планом набавки, а за директне споразуме нису донесене ни одлуке/рјешења о
покретању јевне набавке, што није у складу са чланом 17. став (1) и чланом 18.
Закона о јавним набавкама.

Препоручује се министру да обезбиједи да се јавне набавке проводе сходно
одредбама Закона о јавним набавкама.

5.

Припрема и доношење буџета

Министарство је припрему и израду буџетског захтјева извршило у складу са
Инструкцијама Министарства финансија, у формату програмског буџетирања те је у
законом предвиђеном року сачинило и поднијело буџетски захтјев Министарству
финансија. Одлуком Народне скупштине Републике Српске о усвајању Буџета
Републике Српске за 2019. годину („Службени гласник Републике Српске“, број
122/18) Министарству је одобрен буџет у износу од 304.770.400 КМ.
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У новембру 2019. годину усвојен је Ребаланс буџета Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 93/19). Ребалансом буџета за 2019. годину
Министарству је одобрен буџет у износу од 304.638.600 КМ и односе се на расходе
за лична примања запослених 2.657.000 КМ, расходе по основу коришћења роба и
услуга 2.533.700 КМ, субвенције 200.000 КМ, грантове 1.371.500 КМ, дознаке
216.161.000 КМ, расходе по судским рјешењима 55.000 КМ, трансфере 69.970.000
КМ, издатке за нефинансијску имовину 36.400 КМ и остале издатке 11.659.000 КМ.
Најзначајније ставке буџетских расхода одобрене су у виду дознака на име
социјалне заштите које се исплаћују из Буџета Републике и то по основу текућих
дознака за борачки додатак (56.791.400 КМ), за породичне инвалиднине (74.322.700
КМ), за личне инвалиднине (70.384.000 КМ) те трансфер Фонду за здравствено
осигурање незапослених лица (57.500.000 КМ).
Послије Ребаланса буџета извршено је десет реалокација. Пет реалокација
извршено је по одобрењу Владе Републике Српске и пет реалокација по одобрењу
министра. Једна реалокација по одобрењу Владе Републике Српске извршена је са
позиција других буџетских корисника на позицију Минстарства, док је осталих девет
реалокација извршено унутар позиција Министарства.
На основу рјешења Владе Републике Српске о реалокацији средстава, са осталих
буџетских корисника на Министарство (завршна реалокација), тј. позицију дознака
грађанима које се исплаћују из буџета Републике, извршена је реалокација у укупном
износу од 1.358.996 КМ и на основу рјешења Владе Републике Српске о
реалокацијама унутар позиција Министарства у износу од 4.380.097 КМ. Рјешењима
министра извршено је пет реалокација унутар позиција Министарства у износу од
2.434.985 КМ. Највећи број реалокација извршен је са позиције текућих дознака и на
позиције текућих дознака, од чега је износ од 4.365.857 КМ са истих реалоциран на
позицију издатака за отплату неизмирених обавеза из ранијег периода.
Прерасподјеле средстава вршене су у складу са Законом о извршењу буџета за
2019. годину и Законом о буџетском систему („Службени гласник Републике Српске“
бр. 121/12, 52/14, 103/15,15/16).
Ревизијом нису утврђене неусклађености у односу на регулативу која дефинише
процес припреме и доношења буџета.

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
путем обаразаца годишњих извјешаја: Образац 2 – Преглед планираних и
остварених прихода, примитака, расхода и издатака исказаних у ГКТ на
рачуноводственом фонду 01, Образац 3а - Преглед прихода, примитака, расхода и
издатака исказаних у ГКТ на рачуноводственим фондовима 01 до 05, Образац 4а –
Функционална класификација расхода и нето издатака за нефинансијску имовину
исказаних у ГКТ, Образац 5а – Преглед имовине, обавеза и извора исказаних у ГКТ
и писано Образложење уз финансијске извјештаје.

6.1.

Извјештај о извршењу буџета

Укупно извршење буџета за 2019. годину исказано је у износу од 304.655.632 КМ
(фонд 01), што је за 17.032 КМ веће у односу на ребаланс буџета. Разлика је
покривена екстерном реалокацијом са других буџетских корисника одобреном од
стране Владе Републике Српске. На фонду 05 извршење је исказано у износу од
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9.023.949 КМ, тако да су буџетски расходи и издаци (осим обрачунских расхода) на
фонду 01 и фонду 05 исказани у укупном износу од 313.679.581 КМ.
У извјештају о извршењу буџета приходи и примици (осим обрачунских прихода)
исказани су у износу од 88.591 КМ и исти се не планирају на нивоу буџетског
корисника.
6.1.1.

Приходи и примици

Приходи и примици са обрачунским приходима исказани су у износу од 152.135 КМ.
6.1.1.1.

Приходи

Приходи су исказани у износу од 112.624 KM. Односе се на непореске приходе,
приходе обрачунског карактера и трансфере између или унутар јединица власти.
Непорески приходи исказани су у износу од 19.654 КМ, а чине их приходи од
пружања јавних услуга и остали непорески приходи.
Приходи од пружања јавних услуга исказани су у износу од 15.880 КМ и односе се
на приходе по основу уплата за полагање стручних испита, такси и лиценци.
Остали непорески приходи исказани су у износу од 3.774 КМ. Односе се на приходе
од поврата средстава на име више исплаћених инвалиднина и борачког додатка,
који су евидентирани према инструкцији Министарства финансија.
Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 63.544 КМ, а односе се
највећим дијелом на обрачунати приход (43.089 КМ), по основу преноса права
власништва над једном стамбеном јединицом, са Општине Зворник на
Министарство (детаљније образложено под тачком 6.2.1.1 - зграде и објекти) и
обрачунатог прихода (19.539 КМ) по основу помоћи у натури од међународних
организација (детаљније образложено под тачком 6.2.1.1 - опрема).
Трансфери између различитих јединица власти исказани су у износу од 29.426 КМ
и чине их трансфер од Завода за запошљавање по основу поврата средстава из
стечајне масе.
6.1.1.2.

Примици

Примици су исказани у износу од 39.511 КМ, а највећим дијелом односе се на
примитке у износу од 38.663 КМ, од уплата Завода за запошљавање по основу
поврата средстава из стечајне масе.
6.1.2.

Расходи и издаци

Расходи и издаци (са расходима обрачунског карактера) исказани су у износу од
336.771.468 КМ. На фонду 01 исказани су у износу од 327.747.519 КМ, а на фонду 05
у износу од 9.023.949 КМ.
Расходе и издатке (без расхода обрачунског карактера) на фонду 01 чине текући
расходи (218.063.368 КМ), трансфери (70.542.677 КМ) и издаци (16.049.587 КМ).
Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 23.091.887 КМ и исти се не
планирају у буџету. Расходи на фонду 05 чине трансфери фондовима обавезног
социјалног осигурања.
6.1.2.1.

Текући расходи

Текући расходи у потпуности се односе на фонду 01. Чине их расходи за лична
примања запослених (2.655.069 КМ), расходи по основу коришћења роба и услуга
(2.189.816 КМ), субвенције (200.000 КМ), грантови (1.892.050 КМ), дознаке на име
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социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике (211.037.568 КМ) и расходи
по судским рејшењима (88.865 КМ).
6.1.2.2.

Расходи за лична примања запослених

Расходи за лична примања исказани су у износу 2.657.000 КМ и мањи су за 1.931
КМ, у односу на ребаланс буџета. Односе се на расходе за бруто плате, расходе за
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада,
расходе за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства
и осталих накнада плата и расходе за отпремнине и једнократне помоћи (бруто).
Расходи за бруто плате исказани су у износу од 2.451.645 КМ. Чине их расходи за
основну плату (1.428.944 КМ), расходи за увећање основне плате (105.143 КМ),
порез на плату (105.600 КМ) и збирни доприноси (811.958 КМ).
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по
основу рада исказани су у износу 94.987 КМ. Чине их накнаде за превоз на посао и
са посла (55.795 КМ), јубиларне награде (8.153 КМ), награде за посебне резултате у
раду (4.195 КМ), остале награде (2.100 КМ), дневнице за службена путовања у
земљи (10.131 КМ), дневнице за службена путовања у иностранство (5.101 КМ),
збирни доприноса (7.907 КМ) и порез на доходак (1.605 КМ).
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског
одсуства и осталих накнада плата исказани су у износу од 83.495 КМ. Односе се на
расходе за накнаду плата које се не рефундирају (29.325 КМ), расходе за увећање
накнаде плата по основу радног стажа за вријеме боловања, родитељског и др.
одсуства који се не рефундирају (2.067 КМ), остале расходе за накнаду плата на
терет послодавца који се не рефундирају (2.410 КМ) и расходе за порезе и
доприносе на накнаду плата које се не рефундирају од фондова обавезног
социјалног осигурања (46.879 КМ)
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) исказани су у износу од
24.942 КМ. Односе се на отпремнине по колективном уговору (4.486 КМ), новчане
помоћи приликом рођења дјетета (4.636 КМ), новчане помоћи породици у случају
смрти радника (3.510 КМ), новчане помоћи у случају смрти члана уже породице
(4.628 КМ), новчане помоћи у случају теже болести или инвалидности (6.997 КМ) и
расходе за порезе и доприносе на отпремнине и једнократне помоћи (685 КМ).
Министарство није подносило пријаве доприноса на обрасцу мјесечне пријаве
пореза по одбитку (образац 1002) у 2019. години Пореској управи Републике Српске
до краја мјесеца за претходни мјесец, што није у складу са чланом 23. став (1) Закона
о доприносима (“Службени гласник Републике Српске”, број 114/17 и 112/19).
Препоручује се министру да обезбиједи да се пријаве доприноса на обрасцу
мјесечне пријаве пореза по одбитку подносе у складу са чланом 61. став (4)
Закона о порезу на доходак и чланом 23. став (1) Закона о доприносима.
6.1.2.3.

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у укупном износу од
2.189.816 КМ.
Расходи по основу закупа исказани су у износу од 14.656 КМ. Односе се на расходе
за закуп пословних простора са ЈУ Дом пензионера Бања Лука (7.325 КМ) и Градском
организацијом Црвеног крста Бања Лука (7.200 КМ).
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга исказани су у износу од 81.061 КМ. Највећим дијелом чине их
расходи за утрошак електричне енергије (2.711 КМ), услуге кориштења фиксног
14
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телефона (21.285 КМ), услуге кориштења мобилног телефона (19.375 КМ),
поштанске услуге (34.223 КМ) и услуге кориштења интернета (2.060 КМ).
Расходи за режијски материјал исказани су у износу од 47.807 КМ. Највећим дијелом
односе се на расходе за компјутерски материјал (7.677 КМ), обрасце и папир (10.447
КМ), регистраторе, фасцикле и омоте (9.706 КМ), канцеларијска помагала (2.156 КМ),
остали канцеларијски материјал (5.419 КМ), службена гласила (4.929 КМ) и дневну
штампу (6.283 КМ).
Расходи за текуће одржавање исказани су у износу од 21.957 КМ. Чине их расходи
за текуће одржавање седам моторних возила.
Расходи по основу путовања и смјештаја исказани су у износу од 83.517 КМ.
Највећим дијелом се односе на расходе по основу смјештаја и хране на службеним
путовањима у земљи (11.375 КМ), смјештаја и хране на службеном путу у
иностранству (7.951 КМ), утрошка горива (58.184 КМ).
Расходи за стручне услуге исказани су у износу од 1.255.497 КМ. Oдносе на расходе
по основу услугa исплата путем поште (951.898 КМ), осигурања возила (1.358 КМ),
oсигурања запослених (3.249 КМ), штампања, графичке обраде, копирања, увезивања
(126.507 КМ), објављивања тендера, огласа и информативних текстова (17.314 КМ),
превођења (3.887 КМ), одржавања рачунарских програма (138.353 КМ), одржавања
рачунарске и биро опреме (10.278 КМ) и одржавања лиценци (2.654 КМ).
Расходи за услуге исплата путем поште, односе се на исплату борачког додатка,
инвалиднина и осталих накнада корисницима права из Закона о правима бораца,
породица погинулих бораца, ратних војних инвалида одбрамбено – отаџбинског
рата („Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11, 9/12, 40/12 и 18/15) и
Закона о заштити цивилних жртава рата („Службени гласник Републике Српске“,
број: 24/10 – пречишћен текст) и на трошкове штампања упутница. Уговор за
наведене услуге закључен је са предузећем „Поште српске“ а.д. Бања Лука.
Расходи за услуге штампања, графичке обраде и увезивања односе се на услуге
ласерског штампања и конвертовања докумената, скенирањa и дигитализацијe
медицинске документације.
Расходи за услуге одржавања рачунарских програма највећим се дијелом односе на
расходе за услуге наставка и проширења дијела послова дигитализације војне
документације и модернизације система за исплату готовинских примања из области
борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата и одржавање
рачунарских програма. За услуге одржавања проведен је поступк јавних набавки.
Расходи за услуге одржавања рачунара и биро опреме се највећим дијелом односе
на расходе за одржавање принтера, копир апарата, скенера и факса, за које је
проведен поступак јавне набавке.
На наведеној позицији евидентирана је набавка рачунарских порограма у укупном
износу од 49.491 КМ, што није у складу са чланом 92. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике
(„Службени гласник Републике Српске“, број 98/16, 115/17 и 118/18), те је позиција
расхода за стручне услуге прецијењена, а потцијењена позиција издатака за
нефинансијску имовину и позиција нематеријална произведена имовина, за
наведени износ.
Остали некласификовани расходи исказани су у износу од 685.452 КМ. Највећим
дијелом чине их расходи по основу котизација за семинаре, савјетовања и симпозије
за запослене (2.933 КМ), стручног усавршавања запослених (3.700 КМ), бруто
накнада члановима комисија и радних група (155.237), бруто накнада по уговору о
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дјелу (174.807 КМ), репрезентације у земљи (10.413 КМ), репрезентације у
иностранству (933 КМ), организације пријема и манифестација (284.302 КМ),
поклона (10.812 КМ), доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида (5.232
КМ), такси и накнада за регистрацију возила (680 КМ) и осталих непоменутих
расхода (39.932 КМ).
Mинистар је донио Рјешење о одобравању накнаде за коришћење мобилних телефона
и трошкова репрезентације, у којем су наведена лица која могу користити услуге
репрезентације.
Бруто накнада члановима комисија и радних група односе се на првостепене и
другостепене љекарске комисије које именује министар у складу са Законом о
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број:
134/11, 9/12, 40/12 и 18/15), ради рјешавања права из наведеног закона.
Бруто накнаде по уговору о дјелу односе се на расходе по основу закључених
уговора за обављање послова евидентирања, пријема и отпреме поште, сређивање
и архивирање окончаних предмета Министарства, разврставање предмета по
врстама (у физичком и електронском облику), сређивање медицинске документације
преузете од ВРС. За систематизована радна мјеста, возачa и савјетникa министра,
закључени су уговори о дјелу, што није у складу са чланом 205. Закона о раду
(„Службени гласник Републике Српске“, број 1/16 и 66/18). Наведеним чланом закона
је прописано да послодавац може да закључи уговор са одређеним лицем ради
обављања послова који су ван дјелатности послодавца.
Министарство је ангажованим лицима по уговору о дјелу исплаћивало дневнице за
службена путовања, што није у складу са чланом 1. Уредбе о накнадама за службена
путовања у земљи и иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 73/10).
Расходи по основу обиљежавања значајних историјских датума одбрамбеноотаџбинског рата односе се на расходе поводом обиљежавање догађаја. Чине их
умјетнички програм, штампање позивница и плакета, цвијеће, превоз званица и
грађана. Најзначајнији обиљежени догађаји су Одбрана западних граница
Републике Српске и Босне и Херцеговине од Хрватске агресије у Козарској Дубици,
Битка на Сутјесци, Битка на Козари, Доња Градина – Дан сјећања на жртве усташког
злочина-геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем
стратишту Доња Градина.
Препоручује се министру да обезбједи да се закључивање уговора о дјелу
врши у складу са чланом 205. Закона о раду.
6.1.2.4.

Субвенције

Субвенције су исказане у износу од 200.000 КМ и односе се на субвенције јавним
установама Дому пензионера Бања Лука (100.000 КМ) и Дому пензионера Требиње
(100.000 КМ). Влада Републике Српске дала је сагласност на Програм рада и
финансијски план за домове пензионера. Домови пензионера подносе извјештаје о
утрошку средстава.
6.1.2.5.

Грантови

Грантови су исказани у износу од 1.892.050 КМ, а односе се на текуће грантове за
изградњу и одржавање споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља, текуће
грантове непрофитним организацијама и текуће грантове удружењима од јавног
интересана.
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Текући грантови за изградњу и одржавање споменика, спомен обиљежја и
војничких гробаља исказани су у износу од 537.550 КМ.
За додјелу средстава гранта расписан је јавни позив на који је од стране општина и
удружења стигло 77 захтјева. Комисија је одобрила средства 21 организацији у
укупном износу од 249.826 КМ. Најзначајнији грантови одобрени су Црквеној
општини колобарско-грбавичка Брчко (60.000 КМ), Општини Власеница (30.000 КМ),
СПЦО – Козарска Дубица (18.000 КМ) и Удружењу грађана Пријатељи Илијаша
Бијељина (18.500 КМ).
Текући грантови невладиним организацијама исказана су у износу од 654.000 КМ.
Министарство је расписало јавни позив и одобрило средства за програмске
активности за 12 удружења од јавног интереса у укупном износу од 250.000 КМ.
Влада Републике Српске дала је сагласност на План утрошка средстава наведеног
гранта. Највећим дијелом средства су додијељена Борачкој организацији Републике
Српске за реализацију пет програмских активности (106.000 КМ) и Републичкој
организацији породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила
Републике Српске, за реализацију пет програмских активности (30.000 КМ).
Текући грантови удружењима од јавног интереса исказани су у износу од 700.500
КМ. Министарство је расписало Јавни позив за финансирање невладиних
организација и удружења која су од јавног интереса и осталих НВО, који су у
ресорној надлежности овог Министарства. Након извршене расподјеле средстава по
утврђеним критеријима, Влада Републике Српске дала је сагласност на План
утрошка средстава. Средстава гранта за исплату плата и материјалних тршкова су
одобрена за 12 удружења невладиних организација и удружења од јавног интереса,
који су у ресорној надлежности Министарства.
Најзначнији корисницу овог гранта су Борачка организација Републике Српске којој
су одборена средства у износу од (215.500 КМ), Републичка организација
заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске, којој су
одобрена средства у износу од (100.000 КМ), Савезу ратних војних инвалида
Републике Српске (70.000 КМ), Удружењу ампутираца (УДАС) 65.000 КМ и Савезу
логораша Републике Српске (45.000 КМ).
У току 2019. години на основу рјешења министра одобрена су средства гранта за
изградњу и одржавање споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља (287.724
КM) и средства гранта невладиним организацијама (404.000 КМ), за која није
расписан јавни позив, што није у складу са чланом 4. став (1) Правилника о
критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта за изградњу и одржавање
споменика, спомен-обиљежја и војничких гробаља ослободилачких ратова
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 66/16) и чланом 14. став (1)
Правилника о критеријима и поступку за додјелу средстава гранта удружењима од
јавног интереса, осталим удружењима и фондацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 28/16). На План утрошка средстава по основу грантова није
прибављена сагласност Владе Републике Српске, што није у складу са чланом 5.
став (3) Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2019. годину.
Такође, Министарство је одобравало средства гранта удружењима од јавног
интереса код којих је у претходним годинама утврђено од стране Министарства
ненамјенско трошења средства, у односу на одобрене програмске активности
(Борачке организације Републике Српске, Републичке организације заробљених и
погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске, Савез логораша Републике
Српске, Удружење грађана Ветерани и Савез сједеће одбојке Републике Српске),
што није у складу са чланом 30. Правилник о критеријима и поступку за додјелу
средстава гранта удружењима од јавног интереса, осталим удружењима и
фондацијама.
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Препоручује се министру да обезбиједи да се:


додјела средстава по основу грантова за изградњу и одржавање
споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља, као и додјела
средстава гранта невладиним организацијама врши у складу са
Правилницима о поступцима и критеријумима за додјелу средстава
гранта и



на План утрошка средстава по основу грантова прибави сагласност
Владе Републике Српске у складу са одредбама Закона о извршењу
буџета за сваку фискалну годину.

6.1.2.6.

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Републике

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике исказане
су у износу од 211.037.568 КМ. Односе се на тeкуће инвалиднине, текуће помоћи
породицама палих бораца, ратних војних инвалида и цивилних жртава рата, остале
текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, капиталне помоћи
породицама палих бораца и дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите, ППБ,
РВИ и ЦЖР.
Текуће инвалиднине исказане су у износу од 149.609.844 КМ и односе се на
породичне, личне и цивилне инвалиднине.
Текуће дознаке за породичне инвалиднине исказане су у износу од 73.774.982 КМ.
Породична инвалиднина је новчана накнада коју остварују чланови породице по
основу погинулог, умрлог, или несталог, односно по основу смрти војног инвалида у
складу са чланом 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске. Број корисника
у јануару 2019. године износио је 20.348 и већи је за 890 у односу на децембар 2019.
године. Основица за обрачун инвалиднине у 2019. години износила је 580,20 КМ, а
утврђена је Одлуком Влада Републике Српске о висини основице за обрачун
примања за 2019. години предвиђених Законом о правима бораца, војних инвалида
и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
Текуће дознаке за личне инвалиднине исказане су у износу од 70.291.042 КМ. У
складу са чланом 41. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, личну
инвалиднину остварују војни инвалиди који се разврставају у категорије од I до X
према проценту инвалидитета од 100% до 20%. Лична инвалиднина је новчана
накнада коју остварују војни инвалиди по основу оштећења организма насталог под
околностима прописаним наведеним законом. Мјесечни износ личне инвалиднине,
одређује се у складу са чланом 43. став (2) наведеног закона. Број корисника у
јануару 2019. године износио је 32.100 и већи је за 509 у односу на децембар 2019.
године. Основица за обрачун инвалиднине у 2019. години износила је 580,20 КМ а
утврђена је Одлуком Влада Републике Српске о висини основице за обрачун
примања за 2019. години предвиђених Законом о правима бораца, војних инвалида
и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
Текуће дознаке за цивилне инвалиднине исказане су у износу од 5.543.820 КМ.
Цивилне инвалиднине су у 2019. години обрачунате за просјечно 2.713 корисника.
Право на цивилну инвалиднину дефинисано је Законом о заштити цивилних жртава
рата. Основица за обрачун цивилне инвалиднине у 2019. години износила је 435,10
КМ, која је утврђена Одлуком Влада Републике Српске о утврђивању основице и
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коефицијената висине исплате мјесечних примања за 2019. годину предвиђених
наведеним законом.
Текуће помоћи породицама палих бораца, ратних војних инвалида и цивилних
жртава рата исказане су у износу од 670.850 КМ. Односе се на текуће дознаке ППБ,
РВИ и ЦЖР-исплате једнократне помоћи за трошкове лијечења, текуће дознаке
ППБ, РВИ и ЦЖР-једнократне помоћи социјално угроженим лицима, текуће дознаке
ППБ, РВИ и ЦЖР-остало и текуће дознаке породицама за сахране погинулих
припадника Војске Републике Српске.
Текуће дознаке ППБ, РВИ и ЦЖР - исплате једнократне помоћи за трошкове
лијечења исказане су у износу од 300.000 КМ. Министарство је донијело критеријуме
за додјелу једнократних новчаних помоћи за здравствену заштиту корисницима
права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата у
2019. години. Критеријуми дефинишу категорије становништва којима се помоћ
може одобрити (члан породице ППБ без обзира да ли је корисник породичне
инвалиднине, РВИ, демобилисаним борцима, ЦЖР-цивилни инвалиди и жртве ратне
тортуре) и случајеве у којим се одобрава помоћ, ако усљед објективних околности
не могу остварити здравствену заштиту, ако право на здравствену заштиту не
остварују у пуном обиму због ограничења узрокованим прописима Фонда
здравственог осигурања Републике Српске и ако нису у могућности сносити
трошкове лијечења с обзиром на тежину и дужине болести. Једнократна помоћ може
се одобрити за лијечење у здравственим установама Републике Српске односно
БиХ, лијечење у здравственим установама ван Републике Српске, трансплантацију
органа, набавку ортопедских помагала и набавку лијекова. Висина помоћи креће се
у износу до 500 КМ за куповину лијекова до 2.000 КМ, за остале предвиђене начине
лијечења. У 2019. години одобрено је 679 захтјева за помоћ. Запримљене захтјеве
рјешавала је комисија за додјелу средстава именована од стране министра.
Текуће дознаке ППБ, РВИ и ЦЖР - једнократне помоћи социјално угроженим
лицима исказане су у износу од 164.400 КМ. Министарство је донијело критеријуме
за додјелу једнократних новчаних помоћи за социјално угорожена лица у 2019.
години, којима су дефинисане категорије лица којима се помоћ може одобрити
(чланови ППБ, РВИ, демобилисани борци, цивилне жртве рата-цивилни инвалиди и
жртве ратне тортуре). Помоћ за социјално угрожена лица одобравана је у износима
до 2.000 КМ. У 2019. години одобрено је 337 захтјева за помоћ. Запримљене захтјеве
рјешавала је комисија за додјелу средстава, именована од стране министра.
Текуће дознаке ППБ, РВИ и ЦЖР- остало исказане су у износу од 201.950 КМ.
Средства су одобравана по основу критеријума за додјелу финансијске помоћи из
средстава текуће дознаке ППБ, РВИ И ЦЖР-остало у 2019. години, а намијењена су
за финансирање спортских клубова и удружења која окупљају чланство ратних
војних инвалида и чланове породица погинулих бораца, НВО и удружења
општинског нивоа из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних
жртава рата (организација разних обиљежавања везаних за Одбрамбеноотаџбински рат, организација спортских такмичења, помоћ у раду удружења, помоћ
у штампању књига, билтена и остало, које се нису могле финансирати у оквиру
других буџетских позиција). У 2019. годину дозначена су средстава за 57 корисника,
у износима од 1.000 КМ до 10.000 КМ. Запримљене захтјеве рјешавала је комисија
за додјелу средстава, именована од стране министра. Ревизији није презентовано
да је за дате помоћи вршено утврђивање намјенског трошења јавних средстава.
Текуће дознаке породицама за сахране погинулих припадника Војске Републике
Српске исказане су у износу од 4.500 КМ. Обрачун дознака породицама за сахране
погинулих припадника Војске Републике Српске дефинисан је Правилником о
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накнади трошкова сахране ексхумираног борца („Службени гласник Републике
Српске“, број 46/12).
Остале текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике исказане
су у износу од 60.447.438 КМ. Односе се на текуће дознаке за мјесечни борачки
додатак, за набавку ортопедских помагала, унапређење материјалног положаја
бораца са навршених 65 година, за уплату доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање демобилисаним борцима и за заштиту жртава ратне тортуре.
Текуће дознаке за мјесечни борачки додатак исказане су у износу од 56.531.540 КМ.
Борачки додатак на мјесечном нивоу исплаћује се борцима са навршених 60 година
старости, у износу од 1,65 КМ по мјесецу проведеном у зони борбених дејстава.
Висина мјесечног борачког додатка креће се од 23 КМ до 104 КМ. У 2019. години
мјесечни борачки додатак обрачунат је за просјечно 75.701 корисника.
Текуће дознаке за набавку ортопедских помагала исказане су у износу од 1.433.790
КМ, а односе се на дознаке за помоћ приликом набавке ортопедских помагала
ратним војним инвалидима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,
ампутирцима и параплегичарима. Министарство је у 2019. години донијело критерије
за одобравање новчаних средстава ратним војним инвалидима за куповину
ортопедских помагала. У 2019. години текуће дознаке за ортопедска помагала
одобрене су за 312 корисника.
Текуће дознаке за унапређење материјалног положаја бораца са навршених 65
година исказане су у износу од 874.427 КМ. Право на дознаку за унапређење
материјалног положаја бораца са навршених 65 година првостепени oрган рјешава
по захтјеву странке, а обезбјеђује се исплатом мјесечног новчаног примања у износу
од 187,84 КМ. У 2019. години мјесечно примање за унапређење материјалног
положаја бораца обрачунато је за просјечно 341 корисника. Број корисника примања
за унапређење материјалног положаја бораца у јануару 2019. године био је 116, а у
децембру 440 корисника.
Текуће дознаке за заштиту жртава тортуре исказане су у износу од 244.596 КМ.
У складу са Законом о заштити цивилних жртава рата-пречишћен текст, а на захтјев
заинтересованог лица о наведеним правима, захтјев рјешава у првом степену
надлежни општински орган управе, на чијем подручју подносилац захтјева има
пребивалиште, односно боравиште. У 2019. години мјесечно примање за заштиту
жртава тортуре обрачунато је за просјечно 80 корисника.
Текуће дознаке за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
демобилисаним борцима исказане су у износу од 1.358.996 КМ. Наведена средства
нису планирана ребалансом буџета, а обезбијеђена су Рјешењем Владе Републике
Српске о одобрењу реалокације срестава између буџетских корисника. Односи се
на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 2.810 демобилисаних
бораца, који су се у периоду од 01.01.1996. године до 29.09.2000. године налазили
на евиденцији Завода за запошљавање.
Капиталне помоћи породицама палих бораца, ратних војних инвалида и цивилних
жртава рата исказане су у износу од 8.000 КМ. Односе се на средства одобрена
Рјешењем Владе Републике Српске о додјели неповратних средстав за трајно
збријњавање по основу статуса ратног војног инвалида четврте категорије, у складу
са чланом 38. став 4. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца
и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 26/19).
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите породицама палих бораца, РВИ и
цивилних жртава рата - Пројекат бањска рехабилитација исказане су износу од
20

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства рада и борачкоинвалидске заштите Републике Српске за период 01.01-31.12.2019. године

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

301.435 КМ. На основу Пројекта бањске рехабилитације РВИ и чланова ППБ за 2019.
годину Министарство је одобрило коришћење бањске рехабилитације за укупно 589
корисника и то за 311 корисника из категорије ратних војних инвалида, за 277
корисника из категорије породица погинулих бораца и једног корисника из категорије
породица погинулих бораца по одобрењу министра. За ове дознаке обезбијеђена је
сагласност Владе Републике Српске и проведена јавна набавка услуга из Анекса 2
дио Б.
6.1.2.7.

Расходи по судским рјешењима

Расходи по судским рјешењима исказани су у износу од 88.865 КМ. Односе се на
расходе по основу адвокатских и правних услуга по судским рјешењима (87.753 КМ)
и по основу исплате главнице дуга по судским рјешењима (1.112 КМ).
6.1.2.8.

Расходи обрачунског карактера

Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 23.091.887 КМ, а односе
се на расходе обрачунског карактера и расходе обрачунског карактера по основу
односа са другим јединицама власти.
Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 16.802.228 КМ. Oдносе се
на набавну вриједност реализованих залиха ситног инвентара (6.825 КМ),
обрачунату амортизацију (205.854 КМ), датe помоћи у натури (1.221.907 КМ) и
остале расходе обрачунског карактера (15.367.642 КМ).
Обрачун амортизације извршен је на основу прерачунатих амортизационих стопа,
водећи рачуна о преосталом корисном вијеку сваке амортизационе групе, утврђеном
на бази Правилника о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске
кориснике („Службени гласник Републике Српске“, брoj 110/16).
Расходи по основу датих помоћи у натури односе се на пренос права власништва
над 35 стамбених јединица са Министарства на Дистрикт Брчко (детаљније
образложено под тачком 6.2.1.1 - зграде и објекти).
Остали расходи обрачунског карактера односе се на укалкулисане обавезе за
борачки додатак за 2019. годину (10.698.312 КМ), одликовања за 2019. годину
(3.574.566 КМ), отпремнине сходно члану 271. Закона о раду (716.947 КМ) и обавезе
Фонду здравственог осигурања-укалкулисане обавезе по основу трансфера (377.815
КМ). Наведени расходи представљају текуће расходе који захтијевају одлив
новчаних средстава и не представљају расходе обрачунског карактера како је то
дефинисано чланом 100. Правилника о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. Сходно наведеном,
потцијењене су текуће дознаке за борачки додатак (10.698.312 КМ), текуће дознаке
за одликоване борце (3.574.566 КМ), обавезе за отпремнине (716.947 КМ) и обавезе
за трансфер Фонду здравственог осигурања за здравствену заштиту бораца, ратних
војних инвалида, породица погинулих бораца и цивилних жртава рата (377.815 КМ),
а прецијењени остали расходи обрачунског карактера (15.367.642 КМ).
Расходи обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама власти
исказани су у износу од 1.154.674 КМ и односе се на расходе по основу преноса
права над 200 стамбених јединица са Министарства на локалне заједнице
(детаљније образложено под тачком 6.2.1.1 - зграде и објекти).
Препоручује се министру да обезбиједи да се расходи обрачунског карактера
класификују у складу са чланом 100.
Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.
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6.1.2.9.

Трансфери осталим јединицама власти

Трансфери су исказани у износу од 79.566.626 КМ. Чине их трансфери између
различитих јединца власти и трансфери унутар исте јединице власти. На фонду 01
исказан је износу од 70.542.677 КМ, а на фонду 05 износ од 9.023.949 КМ.
Трансфери између јединица различитог нивоа власти односе се на трансфере
Фонду здравственог осигурања за здравствено осигурање незапослених лица и
здравствену заштиту бораца, војних инвалида, ППБ и ЦЖР и Заводу за
запошљавање за подстицај запошљавања и самозапошљавања незапослених
бораца и дјеце погинулих бораца и програм социјалног збрињавања.
Трансфери Фонду здравственог осигурања Републике Српске односи се на
трансфер за здравствену заштиту незапослених лица (57.500.000 КМ) и трансфер
за здравствену заштиту бораца, ратних војних инвалида, породица погинулих
бораца и цивилних жртава рата (5.671.674 КМ).
Трансфери Заводу за запошљавње исказани су у износу од 1.097.199 КМ, а односе
се на трансфере за подстицај на самозапошљавање бораца и дјеце погинулих
бораца (1.000.000 КМ) и социјално збрињавање радника (97.199 КМ). На основу
Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 30/10,102/12 и 94/19) и Закона о
доприносима Републике Српске између Завода за запошљавње и Министарства
потписан је Меморандум о међусобној сарадњи дана 28.12.2017. године, којим су
дефинисане активности које се проводе од стране Завода за запошљавање и
Министарства.
Трансфер Заводу за запошљавање (фонд 05) – Пројекат запошљавања у
Републици Српској исказан је у износу од 9.023.949 КМ. Влада Републике Српске
донијела је 27.07.2017. годину Одлуку о оснивању Јединице за управљање
Пројектом подршке у запошљавању. Именовано је пет чланова јединице за
имплементацију пројекта. Два члана су из Министарства, два члана
из
Министарства здравља и социјалне заштите и један члан из Завода за
запошљавање. Циљ пројекта је повећање запослености у приватном сектору
одабраних циљних група, односно регистрованих незапослених лица (млади,
дугорочно незапослена лица и лица која имају више од 40 година) као и јачање
службе Завода за запошљавање Републике Српске. Рок за завршетак пројекта је
01.10.2021. година.
Трансфери између јединица истог нивоа власти исказани су у износу од 6.273.805
КМ. Односе се на трансфере Фонду ПИО, Економско-социјалном савјету (110.000
КМ) и Агенцији за мирно рјешавање радних спорова (352.282 КМ).
Трансфер Фонду ПИО исказан је у износу од 5.811.523 КМ. Односи се на трансфере
по основу шест одлука Владе Републике Српске о одобравању средстава о
социјалном збрињавању радника, који су процесом стечаја предузећа остали без
запослења, а који су се претходно пријавили на јавни позив Фонда ПИО за уплату
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, у сврху испуњавања услова за
старосну пензију.
Трансфер Економско-социјалном савјету исказан је у износу од 110.000 КМ.
Економско-социјални савјет је трипаритетно тијело, основано с циљем подстицања
и развоја колективног преговарања и усклађивања интереса радника, послодаваца
и Владе Републике Српске.
Трансфер Агенцији за мирно рјешавање радних спорова исказан је у износу од
352.282 КМ. ЈУ ”Агенција за мирно рјешавање радних спорова“ основана је у складу
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са одредбама Закона о мирном рјешавању радних спорова („Службени гласник
Републике Српске“, број 71/09). Агенција је правно лице, чија се пословање и
организација уређују Законом о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16).
6.1.2.10. Издаци
Издаци су исказани у износу од 16.049.587 КМ и односе се на издатке за
нефинансијску имовину и остале издатке.
Издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 17.983 КМ. Чине их
издаци за набавку опреме (11.158 КМ) и издаци за залихе материјала-ауто гуме
(6.825 КМ).
Издаци за нефинансијску имовину, тј. Издаци за нематеријалну произведену
имовину исказани су мање за износ од 49.491 КМ (образложено под тачком 6.1.2.3 и
6.2.1.1. извјешаја - расходи за стурчне услуге).
Остали издаци исказани су у износу од 16.031.604 КМ. Чине их остали издаци и
остали издаци из трансакција са другим јединицама власти.
Остали издаци исказани су у износу од 15.954.885 КМ. Рјешењима Владе Републике
Српске извршене су реалокације средстава са позиције текуће дознаке за
одликовања и позиције отпремнине по члану 271. Закона о раду на наведену
позицију, тј. позицију издатака за отплату неизмирених обавеза из ранијих године.
Односе се на издатке за отплату неизмирених обавеза из ранијег периода и то
годишњег борачког додатака из 2018. године (11.424.072 КМ), одликовања бораца
за 2018. годину (3.591.585 КМ), отпремнина по члану 271. Закона о раду (919.856 КМ)
и капиталних дознака за стамбено збрињавање ППБ и РВИ од I до IV категорије
(19.372 КМ).
Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти исказани су у износу
од 76.718 КМ. Односе се на издатке за накнаде плата за породиљско одсуство који
се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања (35.198 КМ), порез на
накнаде плата за вријеме породиљског одсуства који се рефундирају од фонда
обавезног социјалног осигурања (2.174 KM), доприносе на накнаде плата за вријеме
породиљског одсуства који се рефундирају од фонда обавезног социјалног
осигурања (6.619 КМ) и накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од
фонда обавезног социјалног осигурања (32.727 КМ).

6.2.

Имовина, обавезе и извори

Министарство је у извјештају Преглед имовине, обавеза и извора исказаних у ГКТ са
стањем на дан 31.12.2019. године исказало нето вриједност укупне имовине у износу
од 4.191.620 КМ, обавезе и разграничења у износу од 57.960.029 КМ.
6.2.1.

Имовина

Укупна имовина Министарства исказана је у износу од 7.668.627 КМ бруто
вриједности, 3.477.007 КМ исправке вриједности и 4.191.620 КМ нето вриједности, а
чини је нефинансијска имовина и финансијска имовина.
6.2.1.1.

Нефинансијска имовина

Нефинансијска имовина исказана је у износу од 5.315.430 КМ бруто вриједности,
1.415.486 КМ исправке вриједности и 3.899.944 КМ нето вриједности. Односи се у
потпуности на нефинансијску имовину у сталним средствима нето вриједности и то
зграде и објекти (367.953 КМ), постројења и опрема (177.053 КМ), инвестициона
имовина (32.021 КМ), нематеријална произведена имовина (2.733 КМ),
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драгоцјености (2.468 КМ) и нефинансијска имовина у сталним средствима у
припреми (3.317.716 КМ).
Произведену сталну имовину чине зграде и објекти, опрема, инвестициона имовина
и нематеријална произведена имовина.
Зграде и објекти исказани су бруто вриједности од 391.198 КМ, исправке
вриједности од 23.245 КМ и нето вриједности од 367.953 КМ. Односе се на стамбене
јединице намијењене породицама погинулих бораца и ратних војних инвалида, које
се финансирају заједничким средствима Владе Републике Српске и локалних
заједница. У Министарству је евидентирано 14 стамбених јединица и то у у
Дистрикту Брчко 9 стамбених јединица, нето вриједности од 224.467 КМ и Граду
Зворнику 5 стамбених јединица, нето вриједности од 151.703 КМ.
По основу одлука Владе Републике Српске, о преносу права својине на
некретнинама, закључени су уговори којима је са Министарства, у току ревидиране
године, пренесено право власништва над 199 стамбених јединица на Град Приједор,
у вриједности од 6.798.502 КМ и пренос права својине над једном стамбеном
јединицом на Град Зворник, у вриједности од 25.226 КМ. Такође, на основу Одлуке
Владе од 15.08.2018. године о давању сагласности да се изврши приватизација
државних станова у Дистрикту Брчко, извршено је искњижавање откупљених
станова и пренос права власништва над 35 стамбених јединица, у вриједности од
1.303.799 КМ.
Напријед наведене стамбене јединице набављају се заједничким средствима Владе
Републике Српске и локалних заједница, а процес преноса истих на крајње
кориснике (породице погинулих бораца и ратни војни инвалиди) врши се у складу са
Законом о приватизацији државних станова („Службени гласник Републике Српске“,
број: 118/11, 67/13, 60/15 и 45/18).
На основу Уговора о измјенама и допунама уговора о преносу права својине на
некретнинама од 30.05.2019. године извршено је повећање на наведеној позицији,
тј. извршен је пренос права својине над једном стамбеном јединицом са Града
Зворника на Министарство, у вриједности од 44.804 КМ.
Смањење је исказано у укупном износу од 4.647 КМ и то по основу обрачунате
амортизације зграда и објеката за ревидирану годину.
Опрема је исказана у бруто вриједности 948.266 КМ, исправке вриједности од
771.213 КМ и нето вриједности од 177.053 КМ, а највећим дијелом се односи на
моторна возила, рачунарску опрему и канцеларијски намјештај.
Смањење на наведеној позицији исказано је, по основу обрачунате амортизације за
2019. годину, у укупном износу од 53.664 KM и на основу Одлука Владе Републике
Српске од 07.03.2019. године о преносу право власништва без накнаде, над једним
возилом у износу од 33.760 КМ набавне вриједности, на Дом пензионера Требиње
(возило у потпуности амортизовано).
Повећање је исказано у укупном износу од 42.082 КМ и то по основу набавке опреме
(11.158 КМ), преноса на Министарство опреме са Републичког секретаријата за
избјеглице и миграције (1.668 КМ) и Министарства здравља и социјалне заштите
(9.717 КМ) те дониране опреме од Међународне организације за миграције-ИОМ
(19.538 КМ).
Инвестициона имовина је исказана у бруто вриједности 34.900 КМ, исправке
вриједности од 2.879 КМ и нето вриједности од 32.021 КМ. Односи се на пословни
простор у Косовској Митровици, који је дат под закуп. Пословни простор је изграђен
на основу Уговора о финансирању и реализацији Пројекта изградње стамбено–
пословног објекта у Косовској Митровици, закљученим између Министарства и
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Косовско-митровачког управног округа, дана 18.09.2013. године. Наведени уговор је
закључен на основу Одлуке Владе Републике Српске од 04.09.2013. године
(„Службени гласник Републике Српске“, број 77/13). Између Министарства и
Удружења родитеља „Подржи ме“ из Косовске Митровице закључен је Уговор о
закупу пословног простора без накнаде.
Нематеријална произведена имовина односи се на рачунарске програме исказане
у бруто вриједности од 619.929 КМ, исправке вриједности 617.196 КМ и нето
вриједности 2.733 КМ. Највећим дијелом односе се на програме који се користе за
дигитализацију војне документације и система за исплату готовинских примања из
области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава, као и програма за
дигитализацију медицинске документације.
Смањење на наведеној позицији исказано је по основу обрачунате амортизације за
2019. годину, у укупном износу од 101.108 KM.
Као што смо навели под тачкама 6.1.2.3 - Расходи за стурчне услуге и 6.1.2.8 –
Издаци за нефинансијску имовину, позиција Нематеријална произведена имовина
мање је исказана за набављене рачунарске програме у току 2019. године, у укупном
износу од 49.491 КМ.
Драгоцјености су исказане у износу од 3.421 КМ бруто вриједности, 953 КМ
исправке вриједности и нето вриједности 2.468 КМ, а чине их умјетничка дјела-слике
и остале похрањене драгоцјености које се налазе у просторијама Министарства.
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми исказана је у износу од
3.317.716 KM. Износ од 396.716 КМ односи се на 14 стамбених јединица у изградњи,
намијењених породицама палих бораца и ратним војним инвалидима у Прњавору.
Износ од 2.921.000 КМ односи се на вриједност објеката Дома пензионера у
Љубињу, који је набављен путем пројеката Обезбјеђење институционалних
капацитета за потребе Дома пензионера у Љубињу. Пројекат је финансиран из
средстава јавних инвестиција и реализован у 2018. години. Одлуком Владе од
15.11.2018. године („Службени гласник Републике Српске“, број 111/18)
Министарство је именовано као носилац пројекта, те је у септембру 2019. године
извршено прекњижавање наведене имовине, са организационог кода Министарства
финансија на организациони код Министарства. Објекат се налази у фази
реновирања.
6.2.1.2.

Финансијска имовина и разграничења

Финансијска имовина и разграничења исказана су у износу 2.353.197 КМ бруто
вриједности, 2.061.521 КМ исправке вриједности и 291.676 КМ нето вриједности.
Чини је дугорочна имовина и краткорочна финансијска имовина и разграничења.
Дугорочна финансијска имовина исказана је у износу од 20.000 КМ. Односи се у
потпуности на оснивачки улог у Центар за професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалида Бања Лука.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења исказана су у бруто износу
од 2.333.197 КМ, исправке вриједности од 2.061.521 КМ и нето вриједности од
271.676 КМ. Односе се на краткорочна потраживања, краткорочна разганичења и
краткорочну финансијску имовину и разграничења из трансакција између или унутар
јединица власти.
Краткорочна потраживања исказана су у бруто вриједности од 1.049.747 КМ,
исправке вриједности од 1.045.999 КМ и нето вриједности од 3.748 КМ. Највећим
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дијелом чине их потраживања за продате производе и извршене услуге у земљи и
остала краткорочна потраживања.
Потраживања за продате производе и извршене услуге исказана су у износу од
3.320 КМ, а односи се на евидентирана потраживања за поврате инвалиднина,
борачког додатка, одликовања и осталих дознака. Ова потраживања немају карактер
потраживања за продате производе и извршене услуге јер се односе на остала
краткорочна потраживања. Такође, наведена потраживања су старија од годину
дана и према члану 73. тачка (2) Правилника о рачуноводству и рачуноводственим
политикама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број:
115/17 и 118/18) иста се класификују као ненаплатива потраживања.
Остала краткорочна потраживања исказана су у бруто вриједности од 1.046.773
КМ, исправке вриједности од 1.045.999 КМ и нето вриједности од 774 КМ.
Износ од 774 КМ односи се на потраживања по основу поврата наплаћених
потраживања из стечајне масе по Програму социјалног збрињавања радника од
Фонда ПИО и Завода за запошљавање.
На наведеној позицији исказана су спорна потраживања и њихова корекција у износу
од 1.045.999 КМ, која се односе на краткорочна потраживања из ранијих година за
инвалиднине - дупли корисници (944.809 КМ) и потраживања из ранијег периода од
фондова обавезног социјалног осигурања (101.190 КМ). Приликом примјене
Инструкције Министарства финансија од 23.06.2017. године, Министарство је
извршило пренос наведених потраживања у износу од 1.045.999 КМ на позицију
разграничења из трансакција са другим јединицама власти, а није извршило
сторнирање истих у оквиру наведене позиције, те су на тај начин потраживања дупло
исказана и на позицији осталих краткорочних потраживања и на позицији
разграничења из трансакција са другим јединицама власти. Због неправилног
евидентирања осталих краткорочних потраживања, приликом примјене Инструкције
Министарства финансија, позиција осталих краткорочних потраживања више је
исказана за износ несторнираних потраживања из ранијег периода од фондова
обавезног социјалног осигурања (101.190 КМ).
Препоручује се министру да обезбиједи да се у складу са МРС-ЈС 3 –
Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке
изврши исправка грешке насталe приликом провођења Инструкције
Министарства финансија, као би позиција остала краткорочна
потраживања била тачно исказана.
Краткорочна разграничења исказана су у износу од 98.053 КМ. Чине их
разграничења по основу неизмирених обавеза за накнаде плата за вријеме
родитељског одсуства које се рефундирају од фондова обавезног социјалног
осигурања (37.505 КМ), неизмирене обавезе за накнаде плата за вријеме боловања
које се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања (42.839 КМ),
порези на накнаде плата за вријеме породиљског и осталог родитељског одсуства
који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања (2.457 КМ),
доприноси на накнаде плата за вријеме породиљског и осталог родитељског
одсуства који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања (7.474 КМ)
и остала краткорочна разграничења - мјесечни борачки додатак и одликовања за
мјесец децембар 2019. године (7.778 КМ).
Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција између или
унутар јединица власти исказана су у бруто вриједности од 1.185.397 КМ, исправке
вриједности од 1.015.522 КМ и нето вриједности од 169.875 КМ. Односе се на
краткорочну финансијску имовину и разграничења из трансакција са другим
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јединицама власти и краткорочну финансијску имовину и разграничења из
трансакција унутар исте јединице власти.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим
јединицама власти исказана је у бруто вриједности од 1.181.674 КМ, исправке
вриједности од 1.015.522 КМ и нето вриједности од 169.875 КМ. Нето вриједност
финансијске имовине и разграничења чине потраживања по основу рефундације за
накнаду плата из доприноса за здравствено осигурање (9.760 КМ), рефундације за
накнаду плата из доприноса за дјечију заштиту (124.239 КМ) и потраживања од
дуплих корисника - инвалиднине (32.153 КМ).
Потраживања од фондова обавезног осигурања су старија од годину дана и према
члану 73. тачка (2) Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама за
буџетске кориснике потраживања која нису наплаћена у року од 12 мјесеци од
датума доспијећа класификују се као ненаплатива потраживања. За износ од
133.999 КМ прецијењена су потраживања од фондова обавезног осигурања, а
потцијењена исправка вриједности потраживања и расходи обрачунског карактера.
Такође, ревизијом је утврђено да је више исказана позиција разграничења из
трансакција са другим јединицама власти - потраживања од осталих јединица власти
за порезе, доприносе и непореске приходе по записницима из пореског
књиговодства, рјешењима и књижним обавјестима, за износ спорних потраживања
који се односи на инвалиднине - дупли корисници (967.705 КМ) и корекцију
вриједности истих (935.552 КМ). Приликом примјене Инструкције Министарства
финансија од 23.06.2017. године, Министарство је извршило пренос спорних
потраживања за инвалиднине - дупли корисници, са позиције осталих краткорочних
потраживања на позицију разграничења из трансакција са другим јединицама
власти, што није у складу са чланом 71. Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Остала краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција унутар
исте јединице власти, исказана је у износу од 3.723 КМ. Пописом није
идентификовано на коју имовину/разграничења се односи, тј. основ за
евидентирање износа на наведеној позицији.
Препоручује се министру да обезбиједи да се:


потраживања старија од годину дана класификују у складу са чланом
73. став (2) Правилника о рачуноводству и рачуноводственим
политикама за буџетске кориснике,



у складу са МРС-ЈС 3 – Рачуноводствене политике, промене
рачуноводствених процена и грешке изврши исправка грешке насталe
приликом провођења Инструкције Министарства финансија и
позиције разграничења из трансакција са другим јединицама власти
исказаже у складу са чланом 71. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике.

6.2.2.

Обавезе

Укупне обавезе Министарства исказане су у износу од 57.960.029 КМ и чине их
дугорочне и краткорочне обавезе.
6.2.2.1.

Дугорочне обавезе

Дугорочен обавезе исказане су у износу од 39.224 КМ. У потпуности се односе на
остале дугорочне обавезе и то на обавезе према извођачу радова, који није
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доставио уредну банкарску гаранцију за гарантни период изведених радова, у складу
са одредбама уговора те је Министарство је обуставило исплату за извршене радове
по достављеним фактурама, до истека уговореног гарантног периода за изведене
радове.
6.2.2.2.

Краткорочне обавезе и разграничења

Краткорочне обавезе и разграничења Министарства исказана су у износу од
57.920.805 КМ и чине их обавезе за лична примања запослених, обавезе из
пословања, обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите,
краткорочна разграичења и краткорочне обавезе и разграничења из трансакција
између или унутар јединица власти.
Обавезе за лична примања запослених исказане су у износу од 236.174 КМ. Чине их
обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата за децембар 2019. године
(216.691 КМ) и обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи (19.483 КМ).
Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата чине обавезе за нето
плате и накнаде плата које се не рефундирају (136.011 КМ), обавезе за порезе на
плату (8.494 КМ) и обавезе за збирне доприносе на плату (72.186 КМ) за децембар
2019. године.
Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по
основу рада, отпремнина и једнократних помоћи чине обавезе за децембар мјесец
(обавезе према запосленима на име превоза за децембар 2019. године, накнада
предсједнику синдиката, накнаде по основу посебних резултати у раду) у укупном
износу од 15.844 КМ и обавезе за збирне порезе и доприносе на накнаде у износу
од 3.639 КМ.
Обавезе из пословања исказане су у укупном износу од 727.743 КМ. Односе се на
обавезе за набавку роба и услуга у земљи (363.046 КМ), обавезе за набавку сталне
имовине у земљи (8.503 КМ), обавезе према физичким лицима (28.223 КМ) и обавезе
за порезе и доприносе на терет послодавца у земљи (327.969 КМ).
У 2019. години проведено је шест мултилатералних компензација којима су
измирене обавезе према добављачима из ранијег периода у износу од 322.101 КМ
и обавезе из 2019. године у износу од 210.600 КМ.
Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите исказане су
у износу од 49.860.428 КМ. Односе се на обавезе за субвенције (17.419 КМ), грантове
(426.464 КМ) и дознаке на име социјалне заштите (49.416.545 КМ).
Обавезе за субвенције односе се на обавезе према Дому пензионера Бања Лука
(8.709 КМ) и Дому пензионера Требиње (8.709 КМ).
Обавезе за грантове односе се на обавезе по основу гранта за изградњу и
одржавање споменика, спомен обиљежја и војничких гробља (323.964 КМ), гранта
НВО-невладине организације (58.500 КМ) и удружењима од јавног интереса (44.000
КМ).
Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Републике исказане су у износу од 49.416.545 КМ. Односе се на обавезе за
инвалиднине за децембар 2019. године (12.316.747 КМ), мјесечни борачки додатак
за децембар 2019. године (4.765.128 КМ), текуће дознаке за лијечење (68.250 КМ),
текуће дознаке за социјално угрожена лица (17.050 КМ), жртве ратне тортуре (27.322
КМ), мјесечно новчано примање (89.774 КМ), допринос за демобилисане борце
(1.358.996 КМ), партиципација за породице погинулих бораца (1.308.697 КМ), текуће
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дознаке-остало РС (1.000 КМ), пројекат бањске рехабилитације (35.163 KM),
ортопедска помагала (156.845 КМ), укалкулисане обавезе за годишњи борачки
додатак за 2019 годину (10.698.312 КМ), укалкулисане обавезе за одликовања за
2019 годину (3.574.566 КМ и укалкулисане обавезе на име отпремнине по члану 152
Закона о раду (14.998.691 КМ).
Краткорочна резервисања и разграничења исказана су у износу од 133.190 КМ и
односе се у пуном износу на остала краткорочна разграничења, тј. на извршени
поврат средстава у 2019. години по основу више исплаћених инвалиднина,
одликовања, годишњег и мјесечног борачког додатка.
Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица
власти исказане су у износу од 6.963.270 КМ, а односе се на обавезе из трансакција
са другим јединицама власти (3.702.618 КМ) и обавезе из трансакција унутар исте
јединице власти (3.260.652 КМ).
Обавезе из трансакција са другим јединицама власти односе се на обавезе према
Заводу за запошљавање по основу Акционог плана за провођење стратегије
запошљавања из ранијег периода (131.445 КМ), обавезе за здравствено осигурање
незапослених лица из 2015. године (2.767.813 КМ) и обавеза за трансфер за
подстицај запошљавања и самозапошљавања незапослених бораца и дјеце
погинулих бораца из 2019. године (803.360 КМ).
Обавезе из трансакција унутар исте јединице власти односе се на обавезе према
Фонду ПИО по основу програма о социјалном збрињавању радника за 2019. годину
(3.226.165 КМ), Агенцији за мирно рјешавање радних спорова за децембар 2019.
године (20.000 КМ), Економско-социјалном савјету (13.213 КМ); Угоститељском
сервису по основу набавке робе (1.273 КМ).
На дан 28.02.2020. године неизмирене краткорочне обавезе из 2019. године износе
4.562.251 КМ.
6.2.3.

Извори и промјене на нето имовини

У Министарству није било пословних догађаја који би захтијевали евидентирање на
позицији властитих извора.

6.3.

Ванбилансна евиденција

Ванбилансна актива и пасива исказане су у износу од 217.677 КМ, а чине их
гаранције и остала ванбилансна актива и пасива.
Гаранције су исказане у укупном износу од 204.276 КМ. Односе се на евидентиране
примљене банкарске гаранције од стране извођача радова, као средство
обезбјеђења за добро извршење посла и квалитет изведених радова, везаних за
изградњу стамбених јединица.
Остала ванбилансна актива и пасива исказана је у износу од 13.401 КМ. Односи се
на двије стамбене јединице (Рогатица и Добој) које су пренесене од стране ПИО на
Министарство. У току ревидиране године са наведене позиције извршен је пренос
права власништва над једном стамбеном јединицом Општини Приједор у
вриједности 5.808 КМ.

6.4.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

На дан 31.12.2019. године у Образложењима уз финансијске извјештаје
објелодањено је да се против Министарства воде судски поступци укупне
вриједности од око 4.040.173 КМ (без обрачунатих редовних и законских затезних
камата и трошкова парничког и извршног поступка). Није извршена процјена исхода
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судских спорова за потребе исправног поступања у складу са параграфима 33, 34 и
100. МРС ЈС 19 - Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина.

6.5.

Образложења уз финансијске извјештаје

Уз финансијске извјештаје за 2019. годину сачињена су и писана Образложења за
период 01.01-31.12.2019. годину, која пружају неопходне опште податке о
Министарству, примијењеним прописима за израду годишњег обрачуна,
рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим политикама.
Међутим, нису детаљно образложене поједине ставке презентоване у извјештајима,
нити су објављене друге нефинансијске информације, које могу да послуже за
разумијевање постојећег стања исказаних субвенција, грантова, дознака на име
социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, што није у складу са
чланом 46. став 5) Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника.
Препоручује се министру да обезбиједи да се сачињавају Образложења уз
финансијске извјештаје која ће да садрже потребне информације сходно
члану 46. став 5) Правилника о финансијском извјештавању буџетских
корисника.

Ревизијски тим
Ненад Дмитровић, с. р.
Горан Ћетојевић, с. р.
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