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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Мишљење са резервом
Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Министарства привреде и
предузетништва Републике Српске који обухватају: Преглед планираних и
остварених прихода, примитака, расхода и издатака исказаних у главној књизи
трезора на рачуноводственом фонду 01; Преглед прихода, примитака, расхода и
издатака на рачуноводственим фондовима од 01 до 05; Преглед имовине, обавеза
и извора са стањем на дан 31.12.2020. 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 привреде и предузетништва Републике
Српске, истинито и објективно приказују, у свим материјално значајним аспектима,
финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2020. 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 привреде и предузетништва 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 привреде и предузетништва 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 2020.
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.
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Као што је наведено под тачкама 6.1.2.5. и 6.2.1.2.извјештаја:
Више су исказани дугорочни зајмови дати привредним друштвима за 747.169 КМ,
корекција потраживања по основу продаје у земљи за 1.097.545 КМ и остала
краткорочна потраживања за 54.423 КМ, а ниже су исказани расходи од усклађивања
вриједности финансијске имовине за 710.616 КМ, дугорочни зајмови дати
привредним субјектима који доспијевају до годину дана за 90.976 КМ и корекција
дугорочних зајмова датих домаћим нефинансијским субјектима који доспијевају на
наплату до годину дана за 1.808.161 КМ, јер није извршена исправка/корекција
дугорочних зајмова датих привредним друштвима над којима је отворен стечај у току
2020. године и рекласификација дугорочних зајмова у складу са чланом 67. став (5)
и 100. став (5) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике и чланом 73. став (1) и (2) Правилника
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике.
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;
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
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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, 16.04.2021. 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 привреде и предузетништва
Републике Српске за 2020. 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 привреде и предузетништва Републике Српске за 2020.
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.
Kao што је наведено под тачком 4. извјештаја:
Набавка горива процијењене вриједности 36.000 КМ проведена је у два одвојена
поступка набавке, а за набавку путем конкурентског захтјева у поступку жалбе,
понуде квалификованих понуђача нису оцјењиване примјењујући критеријуме за
додјелу уговора утврђене у тендерској документацији, што није у складу чланом 15.
став (6) и чланом 65. став (1) Закона о јавним набвкама.
Уговор о набавци рачунарске опреме са изабраним понуђачем није закључен у року
од десет дана од дана обавјештавања учесника поступка о избору најповољнијег
понуђача и у случају закључених оквирних споразума за услуге сервисирања и
одржавања службених возила није на порталу јавних набавки објављено
обавјештење о додјели свих уговора у току 2020. године најкасније 30 дана по истеку
календарске године, што није у складу са чланом 98. став (3) и чланом 74. став (2)
наведеног закона.
Као што је наведено под тачкама извјештаја 6.1.2.1. и 6.1.2.2. извјештаја:
Oд марта 2020. године једном запосленом je исплаћиван мјесечни додатак на плату
супротно члану 20. став (1) Закона о платама запослених у органима управе
Републике Српске.
У току 2020. године закључено је 14 уговора о дјелу са осам извршилаца за послове
који представљају редовну, основну дјелатност Министарства привреде и
предузетништва Републике Српске, супротно члану 205. став (1) Закона о раду.
Послови и активности који су наведени у извјештајима о извршеном послу не могу
се довести у везу са предметом уговора.
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Одговорност руководства за усклађеност
Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја,
министар је, такође, одговоран да осигура да су активности, финансијске
трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима у складу са
прописима којима су регулисане.
Одговорност ревизора за ревизију усклађености
Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша
одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности,
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима, у
свим материјално значајним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане.
Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске
доказе о томе да ли је пословање Министарства привреде и предузетништва
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 привреде и предузетништва Републике Српске.

Бања Лука, 16.04.2021. 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 15. став (3) и чланом 18.
став (1) тачке 5) и 7) Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и
обавеза,

2)

рекласификација дугорочних зајмова датих привредним друштвима који
доспијевају до годину дана, процјена наплативости и исправка/корекција
зајмова који доспијевају до годину дана који нису наплаћени у року од 12
мјесеци, врши у складу са чланом 67. став (5) и 100. став (5) Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике и чланом 73. став (1) и (2) Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике,

3)

конта ванбилансне евидeнције затварају када престане могући утицај
пословних догађаја по којем основу су настале евиденције и

4)

сачињавају Образложења уз финансијске извјештаје која садрже
објелодањивања о примијењеним стопама амортизације захтијевана МРС ЈС
17 – Некретнине, постројења и опрема и МРС ЈС 31- Нематеријална имовина.

Препоруке везане за усклађеност пословања
Препоручује се министру да обезбиједи да се:
1)

приликом провођења поступака јавних набавки поштују одредбе Закона о
јавним набавкама,

2)

истовремено уз буџетски захтјев Министарству финансија Републике Српске
доставља и нацрт кадровског плана у складу са чланом 5. став (1)
Правилника о начину израде и садржају кадровског плана у републичким
органима управе,

3)

утврде критеријуми за додјелу грантова подршке учешћу и организацији
сајмова и манифестација и да корисници средстава гранта подносе извјештај
о утрошку примљених средстава најкасније до истека рока за подношење
годишњих финансијских извјештаја у складу са Законом о извршењу буџета
Републике Српске за фискалну годину и Методологијом управљања
грантовима за програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају
средствима буџета Републике Српске,

4)

запосленима исплаћују накнаде утврђене Законом о платама запослених у
органима управе Републике Српске и поштује Уредба о накнадама за
службена путовања у земљи и иностранству за запослене у јавном сектору
Републике Српске и Правилник о накнадама и другим примањима запослених
и начину коришћења основних средстава и

5)

ангажовање извршилаца по уговору о дјелу врши за послове ван дјелатности
послодавца у складу са чланом 205. став (1) Закона о раду.

6

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства привреде
и предузетништва Републике Српске за период
01.01-31.12.2020. године

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

IV
-

-

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ
Закон о буџетском систему Републике Српске,
Закон о извршењу буџета за 2020 годину и измјене Закона о извршењу буџета,
Одлука о усвајању буџета и одлуке о усвајању ребаланса буџета за 2020.
годину,
Закон о фискалној одговорности у Републици Српској,
Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике
Српске,
Закон о државним службеницима,
Закон о раду,
Закон о јавним набавкама,
Закон о платама запослених у органима управе,
Закон о порезу на доходак,
Закон о доприносима,
Закон о подстицајима у привреди Републике Српске,
Посебни Колективни уговор за запослене у органима управе Републике Српске,
Одлука о најнижој плати у Републици Српској,
Посебни колективни уговор за запослене у органима управе Републике Српске,
Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за
запослене у јавном сектору Републике Српске,
Уредба о поступку додјеле подстицаја за директна улагања,
Упутство о начину и поступку успостављања и спровођења система
финансијског управљања и контроле,
Правилник о садржају извјештаја и начину извјештавања о систему финансијског
управљања и контроле,
Уредба о поступку додјеле средстава привредним субјектима за подршку
инвестиционим пројектима у условима пословања изазваних пандемијом корона
вируса,
Методологије управљања грантовима за програме и пројекте који се
финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске и
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Министарства привреде и предузетништва и други интерни правилници.

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства привреде
и предузетништва Републике Српске за период
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V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске (у даљем тексту:
Министарство у складу са Законом о републичкој управи („Службени гласник
Републике Српске“, брoj 115/18) обавља управне и друге стручне послове везано за
индустрију
грађевинских
материјала,
металапорерађивачку
индустрију,
машиноградњу,
бродоградњу,
електроиндустрију,
намјенску производњу,
производњу производа од гуме и пластике, прераду дрвета, графичку дјелатност,
производњу текстилних предива и тканина, производњу коже и крзна, производњу
кожне обуће и галантерије, сакупљање и примарну прераду индустријских отпадака,
предузетништво, занатско-предузетничку дјелатност, припрему стратегије и правног
оквира за привлачење страних улагања у Републику Српску, промовисање
привредних потенцијала Републике Српске у иностранству и друге послове у складу
са законом.
У саставу Министарства је управна организација Републички завод за
стандардизацију и метрологију Републике Српске у складу са чланом 49. Закона о
републичкој управи. Контролисани ентитет Министарства је и Републичка агенција
за развој малих и средњих предузећа Бања Лука.
Министарство своје пословање обавља путем система јединственог рачуна трезора
(у даљем тексту: ЈРТ) и финансијске трансакције су у цјелости у Главној књизи
трезора (фонд 01 и 03 – у даљем тексту: ГКТ).
Предмет ревизије су појединачни извјештаји Министарства којег чине финансијске
трансакције евидентиране у оквиру фонда 01 (општи фонд) и фонда 03 (фонд
грантова).
На достављени Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији за период
01.01-31.12.2020. године Министарство није имало примједби.
Препоруке дате у овом извјештају, у циљу њиховог наглашавања, болдоване
су и писане италик словима.

2.

Провођење препорука из претходног извјештаја

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске вршила је финансијску
ревизију Министарства за 2020. годину и том приликом су дате четири препоруке,
једна се односила на финансијске извјештаје, а три на усклађеност са законском и
другом регулативом.
Министарство није доставило план активности на реализацији датих препорука у
складу са чланом 21. став (3) Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 98/05 и 20/14).
Проводећи финансијску ревизију Министарства извршен је преглед реализације
препорука датих у претходном извјештају.
У ревидираној години проведена је препорука дата за финансијске извјештаје и једна
препорука дата за усклађеност. Дјелимично је проведена једна препорука дата за
усклађеност, а једна није проведена.
У 2020. години није било организације сајмова, односно пословних догађаја који су
захтијевали одговарајућу класификацију и сходно томе препорука која се односила
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на класификацију расхода по основу учешћа на сајмовима у складу са чланом 92.
став (2) 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) се сматра проведеном.
Проведена је препорука која се односила на успостављање евиденције за праћење
потрошње горива према утврђеним нормативима, као и текућег одржавања и
сервисирања службених аутомобила у складу са Правилником о интерним
финансијским контролама.
Препорука која се односила на доношење Правилника за успостављање пословних
зона у складу са чланом 8. став (5) и расписивање јавног позива за додјелу
подстицајних средстава у складу са чланом 20. Закона о малим и средњим
предузећима је дјелимично проведена. Донесен је Правилник о успостављању
пословних зона, а у току 2020. године нису одобрена средства текућег гранта за
спровођење Стратегије развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и
успостављања пословних зона. Рализовани су грантови на име подршке учешћу у
организацији сајмова и манифестација у сврху развоја привреде и предузетништва,
за које нису објављивани јавни позиви, што је образложено под тачком 6.1.2.4.
извјештаја.
Није проведена препорука која се односила на признавање и одобравање расхода
репрезентације у складу са Правилником о накнадама и другим примањима
запослених и начину кориштења основних средстава, што је образложено под
тачком 6.1.2.2. извјештаја.

3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
Министарству уређена је систематизација радних мјеста, начин руковођења и
одговорности. Организациона структура Министарства задовољава потребе више
ресора, у оквиру којих су формирана одјељења.
Правилником су систематизована 63 радна мјеста осим министра са 71 извршиоцем,
57 са статусом државних службеника, 11 намјештеника, два савјетника и jeдан шеф
кабинета министра.
На дан 31.12.2020. године у Министарству је поред министра било 60 запослених,
од којих је 50 на неодређено вријеме (40 државних службеника и 10 намјештеника),
10 на одређено вријеме.
До 26.03.2020. године за радно мјесто помоћника министра у ресору за економску
сарадњу постављен је вршилац дужности на период од 90 дана више од три пута
узастопно супротно члану 42. став (2) Закона о државним службеницима.
Mинистарство није у складу са чланом 32. став (3) поменутог закона за државне
службенике које поставља Влада Републике Српске, покретало поступак избора
најкасније 60 дана прије истека мандата лицу које је постављено на то радно мјесто.
Влада Републике Српске је током 2020. године разрјешавала и постављала вршиоце
дужности помоћника министра и секретара по истеку периода од 90 дана, иако је
Републички штаб за ванредне ситуације донио закључак 26.03.2020. године којим је
дефинисано да мандат лица које поставља Влада Републике Српске за вршиоце
дужности траје до окончања ванредне ситуације у Републици Српској.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства привреде
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Запосленима су супротно члану 5. став (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) уз пуну дневницу исплаћивани
трошкови исхране, односно трошкови репрезентације. Признавање трошкова
репрезентације запосленима није у складу са Правилником о накнадама и другим
примањима запослених и начину коришћења основних средстава, којим је утврђено
да право на наведене трошкове остварује министар. Закључком Владе Републике
Српске од 03.02.2011. године укинуто је право на трошкове репрезентације свим
буџетским корисницима, осим за руководиоце органа (министар, директор).
Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године није обављен у
складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Републике Српске“, број 45/16) јер није извршен пренос података о стањима имовине
и обавеза преузетих са документације која одражава екстерну потврду стања
имовине и обавеза, изводи отворених ставки су достављани након састављања и
усвајања извјештаја пописне комисије, нису утврђене вриједносне разлике између
књиговодственог и стварног стања пописане имовине, што није у складу са чланом
15. став (3) и 18. став (1) тачка 5) и 7).
Корисници грантова за провођење Стратегије развоја малих и средњих предузећа,
предузетништва и успостављање пословних зона у јединицама локалне самоуправе
као и подстицаја за директна улагања додијељених 2019. године доставили су
извјештаје о намјенском утрошку средстава. Са јединицама локалне самоуправе и
привредним субјектима који из оправданих разлога нису у уговореном року
реализовали финансиране пројекте закључени су анекси уговора којим је продужен
рок за реализацију пројекта, односно намјенског коришћења средстава.
Средства за подршку реализацији инвестиционих пројеката за 2020. годину
обезбјеђена су у Компензационом фонду Републике Српске у укупном износу од
2.000.000 КМ. У складу са Уредбом о поступку додјеле средстава привредним
субјектима за подршку инвестиционим пројектима у условима пословања изазваних
пандемијом вируса („Службени гласник Републике Српске“, број 102/20), Управни
одбор Компензационог фонда, закључком од 29.11.2020. године је прихватио
приједлог Министарства за 94 привредна субјекта из области прерађивачке
индустрије, од 138 пријављених на јавни позив за додјелу средстава. Са привредним
субјектима којима су одобрена средства закључен је одговарајући уговор.
Надзор, непосредну контролу намјенског коришћења средстава код привредних
субјеката, због пандемије вируса, Министарство није вршило.
У складу са Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 91/16) и Упутством
о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања
и контроле („Службени гласник Републике Српске“, број: 99/17) именовано је
одговорно лице за успостављање, провођење и развој финансијског управљања и
контроле. За 2020. годину сачињени су полугодишњи и годишњи извјештај о
провођењу планираних активности на успостављању и развоју система
финансијског управљања и изјаве у вези достигнутог степена развоја система
интерних финансијских контрола и планираним мјерама за успостављање
недостигнутог нивоа развоја система интерних финансијских контрола као и план
мјера. План се односи на активности дефинисања улоге руководиоца и запослених
у успостављању што ефикаснијег система финансијског управљања и контроле који
се односе на израду књиге пословних процеса (тачка 22. подтачке 3), 4) и 5)
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наведеног Упутства) и доношење акта о управљању ризицима којим се уређују
организациони циљеви и задаци односно идентификовање, процјена ризика и
управљање ризицима (члан 8. став (2) Закона).
Сходно горе наведеном и под тачкама 4, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.5. и 6.2.1.2.
успостављени систем интерних контрола није функционисао на начин да у
потпуности обезбиједи истинито и фер извјештавање и усклађеност са важећим
законима и прописима.
Препоручује се министру да обезбиједи да се:
попис имовине и обавеза врши у складу са чланом 15. став (3) и чланом
18. став (1) тачке 5) и 7) Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза и
поштује Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и
иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске и
Правилник о накнадама и другим примањима запослених и начину
коришћења основних средстава.

-

-

4.

Набавке

Планом јавних набавки (са измјенама и допунама) за 2020. годину планиране су
набавке укупне вриједности 248.800 КМ без пореза на додату вриједност (у даљем
тексту: ПДВ), од чега за набавку роба 89.600 КM и услуга 159.200 КМ.
Министарство је у 2020. години провело планиране набавке укупне уговорене
вриједности 221.492 КМ (без ПДВ-а) или 89% ребалансом плана процијењених
вриједности набавки.
Ревизијским испитивањем обухваћено је 12 поступака набавки уговорене вриједности
125.633 КМ (без ПДВ-а), односно 57% укупне планиране вриједности набавки и
вриједности закључених уговора.
Утврђено је да поједини поступци набавки нису у потпуности проведени у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Српске“, број
38/14, у даљем тексту: Закон) и Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из
Анекса II дио Б („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 66/16, у даљем тексту:
Правилник) јер:
-

је набавка горива проведена у два одвојена поступка набавке, а у набавци
путем конкурентског захтјева у поступку жалбе понуде квалификованих
понуђача нису оцјењиване примјењујући критеријуме за додјелу уговора
утврђене у тендерској документацији, што није у складу са чланом 15. став
(6) и чланом 65 став (1) Закона,

-

уговор о набавци рачунарске опреме са изабраним понуђачем није
закључен у року од десет дана од дана обавјештавања учесника поступка
о избору најповољнијег понуђача у складу чланом 98. став (5) Закона,

-

у случају закљученог оквирног споразума за услуге сервисирања и
одржавања службених возила, уговорни орган није на порталу јавних
набавки објавио обавјештење о додјели уговора у току 2020. године
најкасније 30 дана по истеку календарске године у складу са чланом 74.
став (2) Закона,
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-

позив за достављање понуда за хотелске услуге смјештаја запослених на
службеном путу у земљи и иностранству у 2020. години, објављен је на
интернет страници Министарства али исти није упућен на најмање три
адресе у складу са чланом 7. став (3) Правилника.

Препоручује се министру да обезбиједи да се приликом оцјене понуда
квалификованих понуђача примјењују критеријуми за додјелу уговора
утврђени у тендерској докуметацији, у поступцима набавки конкурентским
захтјевом за достављање понуда закључивање уговора са изабраним
понуђачима врши у роковима предвиђеним законом и обавјештење о додјели
свих уговора објављује најкасније 30 дана по истеку календарске године.

5.

Припрема и доношење буџета

Буџетски захтјев Министарства за 2020. годину износи 4.434.000 КМ и на нивоу је
почетних буџетских ограничења. Допуна буџетског захтјева по инструкцији 2 у износу
од 13.920 КМ односила се за расходе за бруто накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених на основу рада и захтјев за додатним средствима у износу од
20.000.000 КМ за субвенције за развој прерађивачке индустрије за пројекат увођења
савремених технологија и набавке савремене опреме.
Министарство није истовремено са буџетским захтјевом доставило Министарству
финансија Републике Српске нацрт кадровског плана у складу са чланом 5. став (1)
Правилника о начину израде и садржају кадровског плана у републичким органима
управе („Службени гласник Републике Српске“, број 43/09).
Одлуком о усвајању буџета за 2020. годину („Службени гласник Републике Српске,“
број 112/19) Министарству су одобрена средства у износу од 11.314.000 КМ.
Одлуком о усвајању првог ребаланаса буџета за 2020. годину („Службени гласник
Републике Српске,“ број 61/20) Министарству су одобрена средства у износу од
8.998.000 КМ, мање за 3.316.000 КМ. Смањење се највећим дијелом односи на
грантове и издатке за нефинансијску имовину.
Одлуком о усвајању другог ребаланса буџета за 2020. годину („Службени гласник
Републике Српске“, број 122/20) Министарству су одобрена средства у износу од
12.029.500 КМ за расходе за лична примања (2.047.500 КМ), расходе по основу
коришћења роба и услуга (302.000 КМ), субвенције (8.000.000 КМ), грантове (75.000
КМ), трансфере (1.520.000 КМ), издатке за нефинасијску имовину (40.000 КМ) и
остале издатке (45.000 КМ).
Послије другог ребаланса буџета у оквиру Министарства извршено је седам
реалокација по рјешењима министра у укупном износу од 69.441 КМ и једна по
рјешењу Владе Републике Српске од 04.02.2021. године у оквиру Министарства са
позиције расхода за бруто плате запослених реалоциран је износ од 8.900 КМ на
позицију издаци за отплату дуга из ранијих година.
Препоручује се министру да обезбиједи да се истовремено уз буџетски
захтјев Министарству финансија Републике Српске доставља и нацрт
кадровског плана у складу са чланом 5. став (1) Правилника о начину израде
и садржају кадровског плана у републичким органима управе.

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
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корисника („Службени гласник Републике Српске“, број 15/17) врши извјештавање
на нивоу Министарства. Министарство је сачинило прописане обрасце годишњих
извјештаја: Образац 2 - Преглед планираних и остварених прихода, примитака,
расхода и издатака исказаних у ГКТ на рачуноводственом фонду 01, Образац 3а Преглед прихода, примитака, расхода и издатака исказаних у ГКТ на
рачуноводственим фондовима 01 до 05, Образац 4а - Функционална класификација
расхода и нето издатака за нефинансијску имовину исказаних у ГКТ, Образац 5а Преглед имовине, обавеза и извора исказаних у ГКТ и писано Образложење уз
финансијске извјештаје.

6.1.

Извјештај о извршењу буџета

Извршење буџета за 2020. годину (фонд 01) исказано је у износу од 11.941.640 КМ
односно 99% у односу на други ребаланс буџета.
У извјештају о извршењу буџета исказани су приходи и примици у износу од 57.633
КМ, који се не планирају на нивоу буџетског корисника.
6.1.1.

Приходи и примици

Приходи и примици исказани су у укупном износу од 424.317 КМ и односе се на
приходе у износу од 370.984 КМ и примитке у износу од 53.333 КМ. Приходи и
примици на фонду 01 исказани у износу од 400.317 КМ и на фонду 03 у износу од
24.000 КМ.
6.1.1.1.

Приходи

Приходи Министарства се односе на непореске приходе (4.300 КМ) и приходе
обрачунског карактера (342.684 КМ) исказане на фонду 01 и трансфере унутар исте
јединице власти (24.000 КМ) на фонду 03.
Непореске приходе чине приходи наплаћени од запослених по основу коришћења
мобилних телефона (4.300 КМ).
Приходи обрачунског карактера односе се на помоћи у натури од међународних
организација Њемачког друштва за међународну сарадњу (GIZ) по основу донације
рачунараске опреме у износу од 13.338 КМ и Америчке агенције за међународни
развој USAID по основу добијене рачунарске опреме вриједности 10.372 КМ и
Softwera DSPWN10 PRO - регистар подстицаја вриједности 318.6128 КМ. Остали
приходи обрачунског карактера исказани по основу разлике обрачунатих и
ненаплаћених прихода по основу коришћења мобилних телефона од запослених и
представљају обрачунате приходе за децембар (346 КМ).
Трансфери унутар исте јединице власти исказани су на фонду 03 у износу од 24.000
КМ. Односе се на другу траншу донаторских средстава (12.000 КМ) по Споразуму о
подршци спровођењу програма мјера ради постизања равноправности полова у
области привреде „Подршка самозапосленим предузетницама у Републици Српској
за санирање посљедица пандемије“ из донаторских средстава UN WOMEN
уговорене вриједности 20.000 КМ од 27.05.2020. године и прву траншу (12.000 КМ)
по Споразуму о подршци провођењу програма ради постизања равноправности
полова у области предузетништва у оквиру подршке FIGAP II програма 1, у износу
од 30.000 КМ од 11.12.2020. године. Споразуми су закључени између Министарства
и Центра за једнакост и равноправност полова Републике Српске - Гендер центар
Републике Српске.
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6.1.1.2.

Примици

Примици се односе на примитке од финансијске имовине, од наплате зајмова датих
привредним друштвима (21.665 КМ) и остале примитке из трансакција са другим
јединицама власти (31.668 КМ).
Дати зајмови из ранијих година се односе на коришћење средстава из Јапанског
кредита као и средстава додијељених за подстицај запошљавању, а наплата ових
зајмова се врши по накнадно потписаним споразумима о измирењу дуга. У току 2020.
године укупно су наплаћена средстава по основу ових зајмова у износу од 21.665 КМ
од привредних субјеката „Unis usha „ а.д. Вишеград (20.149 КМ) и Тико с.п. Бања
Лука (1.516 КМ - тачка 6.2.1.2. извјештаја).
Остали примици из трансакција са другим јединицама власти односе се на
наплаћена потраживања по основу породиљаког боловања од ЈУ Јавни фонд за
дјечију заштиту Републике Српске.
6.1.2.

Расходи и издаци

Укупни расходи и издаци (фонд 01) исказани су у износу од 12.130.042 КМ и односе
се на расходе за лична примања запослених (2.036.799 КМ), расходе по основу
коришћења роба и услуга (260.001 КМ), субвенције (8.036.336 КМ), грантове (6.000
КМ), расходе из трансакција размјене унутар исте јединице власти (1.941 КМ),
расходе обрачунског карактера (188.402 КМ), трансфере унутар јединица власти
(1.520.000 КМ) и издатке (80.563 КМ).
Расходи и издаци (фонд 03) исказани су у износу од 20.000 КМ, а односе се на
грантове у земљи.
6.1.2.1.

Расходи за лична примања

Расходи за лична примања запослених односе се на расходе за бруто плате
запослених (1.962.001 КМ), бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених по основу рада (45.455 КМ), накнаду плата запослених за вријеме
боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата (11.277 КМ) и отпремнине
и једнократне помоћи (бруто 18.066 КМ).
Расходи за бруто плате односе се на расходе за основну плату (1.154.713 КМ),
увећање основне плате по основу радног стажа (71.128 КМ), порез на плате (93.524
КМ) и збирне доприносе (642.636 КМ).
Савјетницима министра од којих је један ангажован по основу уговора о допунском
раду и остварује накнаду у износу од 50% плате савјетника министра, нису утврђени
(виши) коефицијенти за обрачун плате од 01.01.2020. године у складу са чланом 10.
став (2) тачка 1) подтачка 2. Закона о о платама запослених у органима управе
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/18 и 105/19).
Анексима уговора о раду од 12.03.2021. године који се примјењује од 01.01.2020.
године извршено је усклађивање платних коефицијената.
Расходе за бруто нaкнaде трошкова и осталих личних примања запослених по
основу рада чине расходи за накнаде за превоз на посао и с посла (19.141 КМ),
награде за посебне резултате у раду (3.400 КМ), јубиларне награде (1.874 КМ),
накнаде по основу награда - порез на доходак (516 КМ), дневнице за службена
путовања у земљи (3.800 КМ), дневнице за службена путовања у иностранству
(2.172 КМ), расходи по основу доприноса (1.892 КМ) и расходи по основу доприноса
за добровољно пензијско осигурање на терет послодавца (12.660 КМ).
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Право на накнаду трошкова превозa просјечно је остваривало 19 запослених чије је
мјесто становања удаљено од сједишта послодавца четири километра и више у
складу са чланом 6. став (1) тачка 2) Посебног колективног уговора за запослене у
органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
67/16 и 104/17) и Правилника о накнадама и другим примањима запослених и начину
коришћења основних средстава у Министарству привреде и предузетништва из
2019. године. Трошкови се обрачунавају у висини пуне цијене мјесечне карте у
јавном саобраћају. Према рјешењу министра извршено је ретроактивно признавање
накнаде за превоз три запослена за 2019. годину у износу 8.900 КМ. Исправка
наведене грешке извршена је у складу са параграфом 47а) МРС ЈС 3 Рачуноводствене политике, промјене рачуноводствених процјена и грешке.
Једнократну накнаду за посебне резултате у раду остварила су четири запослена у
складу са чланом 19. став (1) Закона о платама запослених у органима управе
Републике Српске, чланом 15. став (1) тачка 7) Посебног колективног уговора за
запослене у органима управе Републике Српске и Правилника о накнадама и другим
примањима запослених и начину коришћења основних средстава у Министарству
привреде и предузетништва.
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства
и осталих накнада плата односе се на накнаде плата за вријеме боловања до 30
дана и родитељско одсуство и накнаде предсједнику синдикалне организације
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи виши су за 64% у односу на одобрене
другим ребалансом буџета, што је покривено реалокацијом у оквиру Министарства.
Односе се на отпремнине (6.233 КМ), новчане помоћи приликом рођења дјетета
(3.783 КМ), новчане помоћи у случају смрти члана уже породице (2.492 КМ), остале
једнократне помоћи (3.000 КМ) и порезе и доприносе (2.558 КМ).
Расходи за отпремнине се односе на отпремнину за једног радника који је у току
2020. године стекао услове за одлазак у пензију у складу са чланом 19. став (1) тачка
1) Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске. Обрачуната
је у висини три просјечне плате запосленог исплаћене у последња три мјесеца прије
престанка радног односа у складу чланом 6. став (1) тачка 4) Посебног колективног
уговора за запослене у органима управе Републике Српске.
Остале једнократне помоћи односе се на мјесечни додатак на плату у износу од 300
КМ, запосленом возачу министра и исплаћивана је супротно члану 20. став (1)
Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске, којим је
дефинисано да запослени осим накнада одређених овим законом немају право на
друге накнаде за рад које се исплаћују из буџета.
У складу са Посебним колективним уговором за запослене у органима управе
Републике Српске за обрачун осталих накнада примјењује се посљедња просјечна
плата запослених у подручју „јавна управа и одбрана, обавезно социјално
осигурање“, према подацима Републичког завода за статистику.
Препоручује се министру да обезбиједи да се запосленима исплаћују накнаде
утврђене Законом о платама запослених у органима управе Републике
Српске.
6.1.2.2.

Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу 260.001 КМ и чине
их расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних
услуга (28.736 КМ), расходи режијског материјала (24.106 КМ), расходи текућег
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства привреде
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одржавања (18.286 КМ), расходи по основу путовања и смјештаја (31.758 КМ),
расходи стручних услуга (69.431 КМ) и остали некласификовани расходи (87.684КМ).
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних
услуга односе се на расходе за услуге коришћења фиксног телефона (6.752 КМ),
услуге коришћења мобилног телефона (21.884 КМ) и др.
Расходи за режијски материјал односе се на расходе за канцеларијски материјал у
износу од 20.146 КМ (компјутерски материјал, тонере, обрасце и папир,
регистраторе, фасцикле и омоте), расходе за стручну литературу, часописе и дневну
штампу (2.794 КМ) и материјал за одржавање чистоће (1.166 КМ).
Расходи за текуће одржавање односе се на расходе за одржавање превозних
средстава (17.426 КМ) и прања возила (860 КМ). Успостављена је евиденција за
праћење трошкова текућег одржавања службених возила (припадајућег трошка
текућег одржавања по возилу) у складу са Правилником о интерним финансијским
контролама.
Расходи по основу путовања и смјештаја односе се на рaсходе по основу путовања
и смјештаја у земљи (7.119 КМ), иностранству (3.958 КМ) и расходе по основу
утрошка горива (20.681 КМ).
У оквиру расхода по основу службеног путовања евидентирани су трошкови
путарине настали приликом доласка на посао и повратка са посла министра и возача
министра.
Расходи за стручне услуге виши су за 7% у односу на одобрене другим ребалансом
буџета, што је покривено реалокацијом у оквиру Министарства, а односе се на
расходе за осигурање возила (3.486 КМ) и запослених (1.480 КМ), информисања и
медија (10.976 КМ), превођења (5.326 КМ), расходе за компјутерске услуге (21.975
КМ) и остале стручне услуге (26.188 КМ).
Расходи за остале стручне услуге односе се на медицинске услуге за систематски
преглед запослених (5.940 КМ) и услуге израде плана за подршку развоја комплетне
прерађивачке индустрије (6.000 КМ) и анализе стања и кретања у индустрији као
полазне основе за израду нове стратегије развоја (6.000 КМ).
Остали некласификовани расходи се односе на расходе бруто накнаде по уговорима
о дјелу (55.333 КМ), допунском раду (16.107 КМ), расходе репрезентације (9.839 КМ),
расходе по основу пореза на терет послодаваца (2.173 КМ), расходе по основу
доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида (4.010 КМ) и друге расходе.
Министарство је у току 2020. године закључило 14 уговора о дјелу са осам
извршилаца за послове који представљају редовну, основу дјелатност
Министарства, супротно члану 205. став (1) Закона о раду („Службени гласник
Републике Српске“, број 1/16 и 66/18). Нaвeдeним члaнoм je прoписaно да се уговор
о дјелу може закључити ради обављања послова који су ван дјелатности
послодавца. У извјештајима о извршеном послу наведене активности и послови не
могу се довести у везу са предметом уговора, којим није јасно дефинисано који су то
интелектуални или физички послови ван дјелатности послодавца које самостално
извршавају носиоци уговора о дјелу.
У оквиру расхода по основу репрезентације исказани су трошкови поклона
запосленима који представљају индиректна лична примања на које се у складу са
чланом 11. став (1) тачка 6) Закона о порезу на доходак („Службени гласник
Републике Српске“, број: 60/15, 5/16, 66/18 и105/19) обрачунавају порез и доприноси.
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Препоручује се министру да обезбиједи да се ангажовање извршилаца по
уговору о дјелу врши за послове који су ван дјелатности Министарства у
складу са чланом 205. став (1) Закона о раду.
6.1.2.3.

Субвенције

Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима исказане су у износу
од 8.036.336 КM. Односе се на подстицајe привредним субјектима као подршка за
повећање плате радника са којима је заснован радни однос по основу уговора о раду
најкасније до истека марта 2019. године, односно најкасније до првог дана
обрачунског периода, који претходи периоду за који се тражи подстицај.
Законом о подстицајима у привреди Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 52/19 и 78/20) уређени су услови, корисници и поступак за
остваривање права на подстицаје за повећање плата радника. Висина плате
радника за март 2019. године представља почетни износ за утврђивање повећања
плата у односу на висину плате коју радник има послије ступања на снагу закона
(01.07.2019. године). Обрачунски период за који се утврђује повећање плате радника
код привредног субјекта је шет мјесеци, почиње од 01. јула 2019. године, a
привредни субјекти остварују право нa подстицај за повећање плата у два
обрачунска периода, први од 01. јануара до 30. јуна, а други од 1. јула до 31.
децембра у једној календарској години.
Од 01.07.2020. године, у случају промјене најниже платe, за раднике који су имали
плату нижу од важеће најниже плате у Републици Српској почетни износ плaте
једнак је висини важеће најниже плате. Критеријуми за остваривање постицаја за
повећање плате привредним субјектима који су испунили опште и посебне услове
дефинисане Законом су у износу од 70% од плаћених доприноса на повећање плате
ако је почетни износ плате виши од 550 КМ и у износу од 30% од плаћених доприноса
на повећање плате, ако је почетни износ плате једнак или виши од најниже плате,
али не прелази износ од 550 КМ.
За спрођење поступка додјеле подстицаја за повећање плате радника не расписује
се јавни позив.
Привредни субјекти оставраују подстицај за повећање плате радника на основу
захтјева најкасније у року од 60 дана од истека обрачунског периода за који се тражи
подстицај. За допуштене и благовремене и потупне захтјеве, Пореска управа
Републике Српске, електронским путем обрачунава и провјерава појединачно по
раднику повећање плате и плаћених доприноса појединачно код привреддних
субјеката и врши утврђивање износа подстицајних средстава, а и обавјештава у
случају кад привредни субјекти не остварује право на подстицај за повећање плате.
Министарство доноси рјешење за сваки појединачни привредни субјект о
одобравању подстицаја за повећање плате радника као и рјешење о одбијању
захтјева. За први обрачунски период (01.07-31.12.2019. године) пријавио се 501
привредни субјект, код којих је запослено 38.279 радника, од чега је 67
предузетничких радњи. Исплаћено је 3.158.713 КМ за 452 привредних субјеката
односно за 12.926 радника, од чега је 50.079 КМ исплаћено за 64 предузетничке
радње односно 492 радника, на територији 39 општина и градова.
У другом обрачунском периоду (најнижа плата повећана са 450 на 520 КМ) од 01.01.30.06.2020. године за подстицајна средства се пријавило 556 привредних субјеката
који запошљавају 40.205 радника. Средства подстицаја у износу од 4.857.510 КМ
одобрена су за 18.193 радника и исплаћена су привредним субјектима на подручју
40 општина и градова.
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6.1.2.4.

Грантови

Грантови у земљи (фонд 01) исказани су у износу од 6.000 КМ и односе се на текући
грант подршка учешћу и организацији сајмова и манифестација у сврху развоја
привреде и предузетништва.
Додјела грантова извршена на основу захтјева корисника средстава без претходно
утврђених критеријума од стране даваоца средстава и подношења одговарајућег
програма, односно пројекта као и извјештаја о утрошку примљених средстава није у
складу са чланом 14. став (3) и став (4) Закона о извршењу буџета за 2020. годину
(„Службени гласник Републике Српске“, број 112/19, 61/20 и 122/20) и Методологијом
управљања грантовима за програме и пројекте који се финансирају или
суфинансирају средствима буџета Републике Српске.
Препоручује се министру да обезбиједи да се утврде критеријуми за додјелу
текућих грантова подршке учешћу и организацији сајмова и манифестација
и да корисници средстава гранта подносе извјештај о утрошку примљених
средстава најкасније до истека рока за подношење годишњих финансијких
ивјештаја у складу са Законом о извршењу буџета Републике Српске за
фискалну годину и Методологијом управљања грантовима за програме и
пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета
Републике Српске.
Грантови у земљи (фонд 03) исказани су у износу од 20.000 КМ, а односе се
једнократну новчану помоћ, у износу од 500 КМ за 40 жена предузетница. Средства
гранта су остварена по основу Споразума потписаног између Гендер центра Центар за једнакост и равноправност полова Републике Српске и Министраства
18.05.2020. године, чији је предмет Програм мјера ради постизања равноправности
полова у области привреде, под називом „Јачање конкурентности привредних
субјеката које воде предузетнице у Републици Српској којим је дефинисан начин
коришћења донаторских средстава на име пројекта „UN WOMEN“.
6.1.2.5.

Расходи обрачунског карактера

Расходи обрачунског карактера за 2020. годину исказани су у износу од 188.402 КМ
а односе се на набавну вриједност реализованих залиха ауто-гума (6.997 КМ) и
расходе по основу амортизације (181.405 КМ).
Расходе по основу амортизације чине расходи по основу амортизације превозних
средстава 8.581 КМ, канцеларијског намјештаја, машина и инвентара 2.860 КМ,
рачунарске и телефонске опреме 14.246 КМ и нематеријалне имовине 155.718 КМ.
Приликом обрачуна амортизације примијењене су амортизационе стопе прописане
Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике
(„Службени гласник Републике Српске“, број 110/16), односно прерачунате
амортизационе стопе.
По налазу ревизије исказани су ниже за неизвршене корекције (дугорочних зајмова
од дужника-привредних субјекта над којима је отворен стечајни поступак и дугорочне
зајмове који доспијевају до годину дана који нису наплаћени у року од 12 мјесеци
(тачка 6.2.1.2).
6.1.2.6.

Трансфери

Трансфери унутар исте јединице власти у износу од 1.520.000 КМ односе се на
трансфер Републичкој агенцији за развој малих и средњих предузећа (у даљем
тексту: Агенција) у износу од 640.000 КМ за финансирање текућих трошкова
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пословања Агенције и трансфер Представништву Републике Српске у Руској
Федерацији у износу од 880.000 КМ.
Агенција мјесечно доставља захтјеве за дознаку средстава по врстама материјалних
трошкова и издатака и правдање дозначених средстава Министарству врши кроз
годишњи финансијски извјештај.
Трансфер Представништву, које није у надлежности овог Министарства, одобрен је
закључком Владе Републике Српске који се односи на реализацију активности на
промоцији економских потенцијала Републике Српске, за учешће на међународним
индустријским изложбама „Технофорум“ од 21 до 24. октобра и „Метал Експо“ у
периоду од 12-16. новембра 2019. године. Влада Републике Српске је 19.03.2020.
године одобрила реалокацију средстава из буџетске резерве Министарству за
наведене намјене.
Током 2019. године Влада Републике Српске је додатно финансирала промоцију
економских потенцијала Републике Српске за учешће на V Источном економском
форуму 2019. године у Владивостоку, одржаном у периоду 04 - 06.09.2019. године у
износу од 570.000 КМ.
6.1.2.7.

Издаци

Издаци су исказани у износу од 80.536 КМ и односе се на издатке за произведену
сталну имовину, за набавку постројења и опреме (25.707 КМ), залихе робе,
материјала и ситног инвентара (6.997 КМ) и остале издатке (47.859 КМ).
Најзначајнији издаци за набавку постројења и опреме се односе на издатке за
набавку рачунарске опреме (23.259 КМ).
Остали издаци у износу од 8.900 КМ односе се на издатке за исплату накнадно
признатих накнада превоза запослених за 2019. годину (тачка ивјештаја 6.1.2.1.).
Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти исказани су у износу од
38.959 КМ, а односе се на накнаде плата за породиљско одсуство које се
рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања.

6.2.

Имовина, обавезе и извори

6.2.1.

Имовина

На дан 31.12.2020. гoдине Министарство је исказало имовину бруто вриједности
3.545.137 КМ, исправке вриједности 2.209.553 КМ и нето вриједности 1.335.584 КМ.
Нето вриједност имовине чини нефинансијска имовина у износу од 480.550 КМ и
финансијска имовина и разграничења у износу од 855.034 КМ.
6.2.1.1.

Нефинансијска имовина

Нефинансијска имовина се односи на нефинансијску имовину у сталним
средствима, а чини је нето вриједност произведене сталне имовине у износу од
458.886 КМ и непроизведене сталне имовине у износу од 21.664 КМ.
Нето вриједност произведене сталне имовине чине постројења и опрема (121.009
КМ) и нематеријална произведена имовина (337.877 КМ).
Опрема (канцеларијска, рачунарска) је повећана за набавке рачунарске опреме
(23.259 КМ), канцеларијског намјештаја и опреме (2.348 КМ) и донације рачунарске
опреме (23.710 КМ - тачка 6.1.1.1.извјештаја).
Нематеријална произведена имовина се односи на нето вриједност рачунарских
програма и остале нематеријалне произведене имовине. У току године повећана је
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства привреде
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за вриједност Softwera DSPWIN10 PRO - регистар подстицаја у износу од 318. 628
КМ који је добијен по основу Споразума о додјели гранта са Америчком агенцијом за
међународни развој USAID од 30.09.2020. године и за програм - софтвер, подршка
примјене Закона о подстицајима у износу од 7.020 КМ, набављен из резервисаних
средстава 2019. године.
Смањење вриједности постројења и опреме извршено је по основу рјешења
министра о прихватању приједлога пописне комисије за расход рачунарске опреме
на дан 31.12.2020. године набавне вриједности и исправке вриједности 10.138 КМ.
6.2.1.2.

Финансијска имовина и разграничења

Финансијска имовина и разграничења на дан 31.12.2020. године исказани су у бруто
износу 1.952.579 КМ, исправке вриједности 1.097.545 КМ и нето износу од 855.034
КМ. Нето износ финансијске имовине чини дугорочна финансијска имовина и
разграничења (787.466 КМ) и краткорочна финансијска имовина и разграничења
(67.568 КМ).
По налазу ревизије више су исказани дугорочна финансијска имовина за најмање
747.169 КМ, корекција потраживања по основу продаје у земљи за 1.097.545 КМ и
остала караткорочна потраживања за 54.423 КМ, а ниже су исказани расходи од
усклађивања вриједности финансијске имовине за 710.616 КМ, дугорочни зајмови
дати привредним субјектима који доспијевају до годину за 90.976 КМ, корекција
дугорочних зајмова домаћим нефинансијским субјектима који доспијевају на наплату
до годину дана за 1.808.161 КМ.
Дугорочну финансијску имовину чине дугорочни зајмови по основу закључених
Споразума о измирењу дуга на име коришћења средстава из „Јапанског кредита“
дати привредним друштвима ХПК „Хемијска прерада кукуруза“ а.д. Драксенић,
Козарска Дубица (602.109 КМ), „Unis usha“ а.д. Вишеград (40.298 КМ), „Тико“ с.п.
Бања Лука (3.032 КМ) и Споразума о измирењу дуга по основу новчаних средстава
додијељених у 2011. години на име подстицаја за запошљавање са предузећима
„Дета“ д.о.о. Бања Лука (107.790 КМ) и „Пингвин“ д.о.о. Лакташи (34.237 КМ). Зајмови
су по „диобном билансу“ са Министарством енергетике и рударства Републике
Српске пренесени као почетно стање 01.01.2019. године у износу од 914.889 KM.
Над привредним друштвом ХПК „Хемијска прерада кукуруза“ а.д. Драксенић,
Козарска Дубица отворен је стечајни поступак код Окружног привредног суда у
Приједору 11.09.2020. године, а код Окружног привредног суда у Бања Луци
04.06.2020. године покренут је стечајни поступак над привредним друштвом
„Пингвин“ д.о.о. Лакташи.
Краткорочну финансијску имовину чине краткорочна потраживања, краткорочна
разграничења и краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција
са другим јединицама власти (8.032 КМ).
Краткорочна потраживања односе се на потраживања од запослених за коришћење
мобилних телефона изнад дозвољеног лимита (516 КМ) и дио дугорочних зајмова
који доспијева до годину дана (54.423 КМ).
Спорна потраживања и корекција потраживања по основу продаје у земљи исказана
су у бруто износу и износу исправке вриједности од 1.097.545 КМ, а односе се на
ненаплаћена потраживања по основу пројекта „Non project grant AID“ Јапански
кредит у укупном износу од 797.846 КМ од предузећа ПП Унатекс Козарска Дубица
(97.469 КМ), Унис ЗДП Ферос Сребреница (227.761 КМ), Дувапласт Петрово (92.493
КМ) и Фамос-Фабрика мотора Сарајево а.д. Источно Сарајево (380.123 КМ) и износу
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од 299.699 КМ које је Министарство индустрије, енергетике и рударства откупило у
име привредног друштва „Мофас“ д.о.о. Источно Сарајево ради стицања права
удјела у предузећу Мофас д.о.о. Источно Сарајево. Ни у току 2020. године није
закључен уговор о преносу удјела за откупљена потраживања и иста се даље воде
у евиденцији спорних потраживања.
Нису извршене корекције/исправке зајмова датих привредним субјектима над којима
је отворен стечајни поступак у току 2020. године и за које је извршена пријава
потраживања (636.346 КМ) и дугорчних зајмова који доспијевају до годину дана и
који нису наплаћени у року од 12 мјесеци (74.270 КМ) као и рекласификација
дугорочних зајмова који доспијевају до годину дана (33.521 КМ) и евиденција у
складу са члановима 67. став (5) и 100. став (5) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике
и чланом 73. став (1) и (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикма и рачуноводственим процјенма за буџетске кориснике („Службени
гласник Републике Српске“, број 115/17 и 118/18).
По Одлуци Владе Републике Српске од 10.12.2020. године о коначном отпису
ненаплативих потраживања у износу од 674.084 КМ, извршен је отпис потраживања
која нису у књиговодственој евиденцији (потенцијална имовина у основи којих су
судски спорови вођени по основу наплате средстава обезбјеђења усљед
ненамјенског трошења додијељених средстава) у износу од 412.390 КМ. За
наведени износ је више исказан промет у оквиру спорних потраживања и исправке
вриједности краткорочних потраживања.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења, као и разграничења из
трансакција са другим јединицама власти се односе на разграничења по основу
неизмирених обавеза за накнаде плата за вријеме родитељског одсуства које се
рефундирају од ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске (8.032 КМ),
разграничене расходе по основу полиса осигурања запослених (969 КМ),
разграничења по основу неизмирених плата за вријеме родитељског одсуства које
се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања (2.262 КМ) и
разграничења по основу неизмирених обавеза по основу пореза и доприноса за
накнаду плата за вријеме родитељског одсуства које се рефундирају од фондова
обавезног социјалног осигурања (532 КМ).
Препоручује се министру да обезбиједи да се врши рекласификацијја
дугорочних зајмова датих привредним друштвима који доспијевају до
годину дана, процјена наплативости и исправка/корекција зајмова који
доспијевају до годину дана који нису наплаћени у року од 12 мјесеци и који
нису наплативи, као и класификација у складу са члановиma 67. став (5) и 100.
став (5) Правилника буџетским класификацијама, садржини рачуна примјени
контног плана за буџетске кориснике и чланом 73. став (1) и ( 2) Правилника
о рачуноводству рачуноводственим политикама, рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике.
6.2.2.

Обавезе

Укупне обавезе на дан 31.12.2020. године исказане су у износу од 1.142.653 КМ, а
односе се на краткорочне обавезе и разграничења.
Краткорочне обавезе и разграничења чине обавезе за лична примања запослених
(188.024 КМ), обавезе из пословања (60.195 КМ), обавезе за субвенције, грантове и
дознаке на име социјалне заштите (449.624 КМ) и краткорочне обавезе и
разграничења из трансакција унутар исте јединице власти (444.810 КМ).
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Обавезе за лична примања се односе на обавезе за бруто плате и бруто накнаде
трошкова и осталих личних примања запослених за децембар 2020. године које су
исплаћене у јануару 2021. године.
Обавезе из пословања односе на обавезе према добављачима за набавку робе и
услуга у земљи (46.619 КМ), сталне имовине (773 КМ), према физичким лицима
(9.142 КМ) и обавезе за порезе и доприносе на терет послодавца (3.662 КМ).
Обавезе за субвенције односе се на обавезе за субвенције по рјешњима из
децембра мјесеца за 26 привредних субјекта који су остварили подстицај за
повећање плате.
Обавезе по основу трансфера унутар исте јединице власти у износу од 442.869 КМ
се односи на трансфер према Агенцији.
Са 28.02.2021. године измирене су краткорочне обавезе осим дијела обавеза за
набавку роба и услуга у износу од 26.241 КМ.

6.3.

Ванбилансна евиденција

Ванбилансна актива и пасива исказане су у износу од 3.099.874 КМ. Евиденције се
односе на хартије од вриједности ван промета (2.109.550 КМ) и гаранције ( 990.324
КМ).
Током године искњижене су хартије од вриједности ван промета и то мјенице у
износу од 5.500 КМ и гаранције у износу од 67.060 КМ, а укњижено је укупно 985.027
КМ хартија од вриједности по основу мјеница (317.403 КМ) и банкарских гаранција
(629.124 КМ), а односе се на средства обезбјеђења за подршку инвестиционим
пројектима из средстава Компензационог фонда.
Из ванбилансне евиденције нису искњижене хартије од вриједности, мјенице,
средства обезбјеђења потраживања oтписаних по одлуци Владе Републике Српске
у најмањем износу од 422.780 КМ (тачка извјештаја 6.2.1.2 извјештаја). Наведено
није у складу са чланом 89. став (4) Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике и чланом 92. став
(3)
Правилника
о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, којим је дефинисано да се
конта ванбилансне евиденције затварају када престане могући утицај пословних
догађаја по основу којих је евиденција настала.
Препоручује се министру да обезбиједи да се конта ванбилансне евиденције
затварају када престане могући утицај пословних догађаја по којем основу
су настале евиденције.

6.4.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

У образложењима уз финансијске извјештаје објелодањено је да се на дан
31.12.2020. године против Министарства воде три судска спора вриједности
9.661.269 КМ и три спора у којима је Министарство тужилац вриједности 200.139 КМ.
(иницијална вриједност спора) без обрачунатих камата и трошкова. Дужници
Министарства су привредни субјекти над којим је отворен стечај, те је процијењено
да је вјероватноћа наплате пријављених потраживања ниска.
За спорове у којима је Министарство тужена страна, процијењено је да ће бити
ријешени у корист Министарства.
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У Образложењима уз финансијске извјештаје нису објелодањени спорови у основи
којих су обавезе односно потраживања који су предмет билансних евиденција у
Министарству. На дан 31.12.2020. године, према информацијама, Министарство је
тужилац у девет поступака вриједности 2.317.308 КМ.

6.5.

Образложења уз финансијске извјештаје

Уз финансијске извјештаје за 2020. годину сачињена су и писана Образложења која
пружају неопходне опште податке о Министарству, примијењеним прописима за
израду годишњег обрачуна, рачуноводственој основи и примијењеним
рачуноводственим политикама.
У складу са параграфом 24. МРС ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја
Министарство је презентовало додатне информације о коришћењу одобрених
средстава у складу са законски усвојеним буџетом, као и степен извршења укупних
расхода и издатака у односу на претходну годину. Нису објелодањене стопе
амортизације или корисни вијек употребе некретнина постројења и опреме у складу
са МРС ЈС 17 Некретнине, постројења и опрема, прг. 88 ц) и МРС ЈС 31 Нематријална имовина.
Препоручује се министру да обезбиједи да Образложења уз финансијске
извјештаје садрже објелодањивања о примијењеним стопама амортизације
захтијевана МРС ЈС 17 - Некретнине, постројења и опрема и МРС ЈС 31 Нематеријална имовина.

Ревизијски тим
Мира Раљић, с.р.
мр Данијела Тепић, с.р.

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства привреде
и предузетништва Републике Српске за период
01.01-31.12.2020. године
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