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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Mишљење
Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде 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 и 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, финансијски извјештаји Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде 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
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 пољопривреде, шумарства и водопривреде 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 пољопривреде, шумарства и водопривреде 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.
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
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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
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, 26.05.2021. године

Главни ревизор
Јово Радукић с.р.
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II

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији усклађености

Mишљење
Уз ревизију финансијских извјештаја Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске за 2020. годину, извршили смо ревизију
усклађености активности, финансијских трансакција и информација исказаних у
финансијским извјештајима са значајним законским и другим прописима.
Пo нашем мишљењу, активности, финансијске трансакције и информације
приказане у финансијским извјештајима Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске за 2020. годину су, у свим материјално значајним
аспектима, у складу са прописима којима су регулисане.
Основ за мишљење
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.
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 пољопривреде, шумарства и
водопривреде 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 пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске.

Бања Лука, 26.05.2021. 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) у сарадњи са Пореском управом Републике Српске врши контрола и
усаглашавање потраживања по основу концесионих накнада и наплата истих,
2) исплате по основу уговора о дјелу евидентирају у складу са чланом 91.
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике.
Препоруке везане за усклађеност
Препоручује се министру да обезбиједи да се:
1) уговори о дјелу закључују у складу са чланом 205. Закона о раду.
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IV

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ
-

Закон о буџетском систему Републике Српске,

-

Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2020. годину,

-

Одлука о усвајању Другог ребаланса буџета за 2020. годину,

-

Закон о фискалној одговорности,

-

Закон о државним службеницима,

-

Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске,

-

Посебни колективни уговор за запослене у органима управе Републике
Српске,

-

Закон о доприносима,

-

Закон о јавним набавкама,

-

Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике
Српске,

-

Закон о порезу на доходак,

-

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању инвалида,

-

Упутство о начину обрачуна трошкова превоза запослених у органима управе
Републике Српске,

-

Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за
запослене у јавном сектору Републике Српске.
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V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске (у
даљем тексту: Министарство) обавља управне и друге стручне послове дефинисане
чланом 28. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске'', број
115/18), који се односе на дефинисање и спровођење мјера структурне
пољопривреде и политике руралног развоја и њено усклађивање са међународним
стандардима, развој сточарске производње, организовање и спровођење
активности из области земљишне политике, заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, заштита и унапрјеђење здравља биља од штетних
организама, унапрјеђење система безбједности хране, унапрјеђење система
здравствене заштите животиња и промета лијекова, управљање и газдовање
шумама и шумским земљиштем, заштиту шума и заштиту ловног фонда,
спровођење интегралног управљања водама и давање стручних савјета у
пољопривреди и друге надлежности из наведеног закона.
Министарство обавља финансијско пословање преко Јединственог рачуна трезора
(ЈРТ) и преко посебног рачуна „Фонд Партнер“, који је под контролом Министарства.
Под надлежношћу Министарства су републичке управне организације Републички
хидрометролошки завод Републике Српске и Агенција за аграрна плаћања чије су
главне књиге у саставу Главне књиге трезора (у даљем тексту: ГКТ), као и корисници
буџетских средстава чије главне књиге нису саставни дио ГКТ и то Јединица за
координацију пољопривредних пројеката, Јавна установа (у даљем тексту: ЈУ) „Воде
Српске“ и ЈУ „Ергела Вучијак“ Прњавор.
Предмет ревизије су појединачни финансијски извјештаји Министарства, сачињени
на основу трансакција евидентираних у оквиру ГКТ.
На достављени Нацрт извјештаја није било 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 2019. годину, РВ050 - 20 у коме је дато седам препорука,
од тога три за финансијске извјештаје и четири за усклађеност. Министарство је
доставило план мјера и активности у циљу провођења препорука и отклањања
неправилности. Све дате препоруке су проведене.

3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
Министарству („Службени гласник Републике Српске“, број 44/19 и 78/20)
дефинисана је унутрашња организација, организационе јединице и систематизација
радних мјеста (називи радних мјеста, описи послова радних мјеста са категоријама
и звањима за државне службенике/намјештенике, потребан број извршилаца за
свако радно мјесто и посебни услови за заснивање радног односа).
Наведеним правилником систематизована су 132 радна мјеста за 184 извршиоца,
од чега су 103 радна мјеста државних службеника, 27 намјештеника и 2 радна мјеста
савјетника министра.
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У Министарству је на дан 31.12.2020. године било запослено 156 извршиоца на
неодређено вријеме, 12 извршиоца на одређено вријеме и 2 приправника. У току
2020. године радни однос је престао за 6 запослених.
Због повећаног обима послова Министарство је закључило уговоре на одређено
вријеме са 12 лица. Након 6 мјесеци уговори о раду су закључивани са истим
извршиoцимa са измијењеним описом радног мјеста. Пријем радника у радни однос
на одређено вријеме, због повећаног обима посла на наведени начин, није у складу
са чланом 50. став 3. тачка б) Закона о државним службеницима („Службени гласник
Републике Српске“, број 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) којим је прописано да се радни
однос може засновати на одређено вријеме због привремено повећаног обима
посла, најдуже до шест мјесеци.
Министарство је закључило уговоре о дјелу са 26 лица, од тога 3 лица је ангажовано
на пословима из дјелатности Министарства, што није у складу са чланом 205. Закона
о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16 и 66/18).
Министарство је у циљу имплементације Закона о систему интерних финансијских
контрола у јавном сектору Републике Српске и Упутства о начину и поступку
успостављања и спровођења система финансијског управљања и контроле
(„Службени гласник Републике Српске“, број 99/17) сачинило полугодишњи и
годишњи извјештај о спровођењу планираних активности на успостављању и развоју
система финансијског управљања и контрола. Такође, сачињене су Изјаве у вези
достигнутог степена развоја система интерних финансијских контрола за 2020.
годину и Изјаве о планираним мјерама за успостављање недостигнутог нивоа
развоја система интерних финансијских контрола за 2021. годину. Поред наведеног
именована је радна комисија за успостављање система интерних контрола, те
набављен је софтвер за имплементацију система финансијског управљања и
контроле.
Сходно члану 18. Закона о систему интерних финансијских контрола („Службени гласник
Републике Српске“, број 91/16) успостављена је јединица за интерну ревизију.
Ревизијским испитивањима проведеног годишњег пописа имовине и обавеза са
стањем на дан 31.12.2020. године, нису утврђене неусклађености према одредбама
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник Републике Српске“, број
45/16).
Због санирања штета, насталих код предузетника и пословних субјекта изaзвaних
пojaвoм Covid 19 (у даљем тексту: вирус корона), Влада Републике Српске је на
основу Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 46/20) основала Компензациони фонд
Републике Српске.
Mинистaрствo je задужено за оперативни дио посла и сходно томе на основу
прикупљених евиденција за обрачун средстава за исплату најниже плате, пореза и
доприноса пословним субјектима и предузетницима издало је 229 рјешења у износу
од 1.429.227 КМ. Обрачун је вршен у складу са Уредбом о додјели средстава
пословним субјектима и предузетницима ради санирања посљедица пандемије
вируса корона за април 2020. године („Службени гласник Републике Српске“, број
54/20). Исплата средстава је вршена из Компензационог фонда.
Министарство је успоставило помоћне евиденције и прати потраживања по основу
концесионих накнада за сваког концесионара који по основу уговора о концесији
користи пољопривредно земљиште у својини Републике Српске. Уговори се
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства пољопривреде,
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закључују између концесионара и Министарства, те Министарство прати
реализацију уговора.
Законом о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13 и 16/18) је
прописано да контролу обрачуна и плаћања концесионе накнаде утврђене уговором
о концесији врши Пореска управа.
Пореска управа Републике Српске доставља Министарству полугодишње и
годишње извјештаје о пријављеним и наплаћеним потраживањима по основу
концесионе накнаде за сваког концесионара, као и друге податке везано за
концесину накнаду.
За потребе ревизије Министарство je у писaном oбрaзлoжењу навело да се
приликом анализе извјештаја уочавају разлике између потраживања по основу
концесионих накнада и уговорених износа, чији узрок је тешко утврдити, јер
Министарство нема приступ пореским картицама концесионара („online” или путем
“web servisa”) и не посједује информације на који начин је Пореска управа Републике
Српске евидентирала потраживања од концесионара. Због наведеног Министарство
није у могућности да правовремено предузме одговарајуће мјере за обезбјеђење
наплате концесионе накнаде (тачка 6.4. извјештаја).
Сходно наведеном и у тачкама 6.1.2.1, 6.1.2.4. и 6.2.1.1. извјештаја, успостављени
систем интерних контрола није функционисао на начин да је у потпуности
обезбиједио истинито и фер извјештавање.
Препоручује се министру да обезбиједи да се:
 уговори о дјелу закључују у складу са чланом 205. Закона о раду и
 у сарадњи са Пореском управом Републике Српске врши контрола и
усаглашавање потраживања по основу концесионих накнада и
наплата истих.

4.

Набавке

Министарство је Планом јавних набавки и измјенама за 2020. годину планирало
набавке укупне вриједности од 1.419.400 КМ без пореза на додану вриједност (у
даљем тексту: ПДВ) и то пет отворених поступака (863.000 КМ), 11 конкурентских
поступака (293.000 КМ), један преговарачки поступак без објаве обавјештења (90.000
КМ), један поступак путем Анекс 2 дио Б (29.900 КМ) и 29 директних споразума
(143.500 КМ).
Према извјештају о реализацији у току године проведено је 40 поступака јавних
набавки, након којих су закључени уговори у вриједности од 709.529 КМ без ПДВ и то
два отворена поступка (208.144 КМ), 11 конкурентских поступака (270.531 КМ), један
преговарачки поступак без објаве обавјештења (81.610 КМ), 25 директних поступака
(119.345 КМ) и један поступак проведен је примјеном Анекса 2 дио Б (29.900 КМ).
Одступање између планираних и реализованих набавки у највећој мјери се односи на
нереализовану набавку услуга израде рибарског основа Републике Српске у
вриједности од 400.000 КМ (поништени поступак јавне набавке од стране
Канцеларије за разматрање жалби), набавку путничких моторних возила у
вриједности од 115.000 КМ (одгођено због ванредног стања усљед појаве корона
вируса) и набавку чипова за означавање кућних љубимаца у вриједности од 105.000
КМ, јер је набавку провела ЈУ „др Васо Бутозан“ Бања Лука сходно Правилнику о
условима и начину расподјеле средстава - субвенције нефинансијским субјектима у
области ветеринарства („Службени гласник Републике Српске“, број 62/20).
У 2020. години реализовани су поступци јавних набавки који су планирани у 2019.
години и то набавка ветеринарског информационог система (ВИС) у вриједности од
300.000 КМ без ПДВ и 40 ком мљекомјера у вриједности од 44.000 КМ без ПДВ.
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Ревизијским испитивањима oбухвaћeни су поступци jaвних набавки путем три
конкурентска захтјева за доставу понуде (набавка ауто-гума, услуге хостовања
постојећег „CARPO“ система и одржавања годишње лиценце „@FARM“ система и
услуге сервисирања и поправке службених возила), два отворена поступка (набавка
горива и набавке услуга закупа интернет линка, одржавање мреже и Opensource
Groupware производа) у вриједности од 317.168 КМ и путем директних споразума у
вриједности од 8.260 КМ (инсталација информационог система за евиденцију
улазних фактура, праћење реализације уговора и стања по буџетским позицијама и
одржавање и чишћење пословног простора Министарства – подручна јединица
Бијељина).
Ревизијским испитивањима наведених поступака нису уочене неправилности и
неусклађености са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Српске“, број 38/14).

5.

Припрема и доношење буџета

Министарство је према Инструкцији број 1 сачинило и доставило буџетски захтјев за
2020. годину у износу од 43.854.200 КМ и Инструкцији број 2 у износу од 25.692.500
КМ. Уз инструкцију број 2 Министарство је доставило захтјев за проширење
буџетског оквира у износу од 45.300 КМ.
Нацрт кадровског плана је достављен уз буџетски захтјев у складу са чланом 5. став
1) Правилника о начину израде и садржају кадровског плана у републичким органима
управе („Службени гласник Републике Српске“, брoj 43/09).
Одлуком о усвајању буџета за 2020. годину („Службени гласник Републике Српске“,
број 112/19) одобрена су средства у износу од 27.253.100 КM.
Одлуком о усвајању ребаланса буџета за 2020. годину („Службени гласник
Републике Српске“, број 61/20) одобрена су средства у износу од 26.940.700 КM.
Одлуком о усвајању Другог ребаланса буџета за 2020. годину („Службени гласник
Републике Српске“, број 122/20), одобрена су средства у износу од 27.068.600 КМ, а
планирана су за лична примања (4.720.000 КМ), расходе коришћења роба и услуга
(841.800 КМ), субвенције (8.705.000 КМ), грантове (1.430.000 КМ), трансфере унутар
јединица власти (10.700.000 КМ), издатке за нефинансијску имовину (195.600 КМ),
издатке за финансијску имовину (300.000 КМ) и остале издатке (160.000 КМ).
Послије Другог ребаланса буџета на основу рјешења Владе Републике Српске и
министра извршене су реалокације у у износу од 324.683 КМ.
Расходи по основу бруто накнаде за рад ван радног односа и издаци за набавку
инвестиционе имовине су погрешно планирани у оквиру субвенција.

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), сачинило је
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. Министарство је извршило
исправку материјално значајних грешака сходно критерију материјалности и
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства пољопривреде,
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процедури исправке грешака из претходног периода донесеном од стране
Министарства финансија и извршила корекцију упоредних података у колони
„претходна година“ у обрасцу 2, 3а и 5а. Корекција је извршена на позицијама
потраживања, прихода, примитака, текућих расхода и издатака. Корекцијом у
обрасцима 2 и 3а измијењена је презентација извршења буџета за претходну годину.

6.1.

Извјештај о извршењу буџета

Извршење буџета исказано је у износу од 26.893.760 КМ, што је у оквиру одобрених
средстава Другим ребалансом буџета. У извјештају о извршењу буџета исказани су
приходи и примици који се не планирају на нивоу буџетског корисника у износу од
1.186.067 КМ. Код појединих позиција су исказана нижа, а код других виша извршења
од Другог ребаланса буџета, што је покривено реалокацијама.
6.1.1.

Приходи и примици

Укупни приходи и примици су исказани у износу од 32.464.191 КМ, а чине их приходи
у износу од 27.939.117 KM и примици у износу од 4.525.074 КМ .
Приходи се односе на непореске приходе, грантове, приходе обрачунског
карактера, трансфере између или унутар јединица власти и остале непореске
приходе.
Непорески приходи исказани су у износу од 553.152 КМ, а чине их приходи од
накнада по разним основама (923 КМ), приходи од пружања јавних услуга (478.553
КМ), приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакције са другим
јединицама власти (22.359 КМ) и остали непорески приходи (51.317 КМ).
Приходи од пружања јавних услуга се углавном односе на приходе остварене по
основу накнада за извршене услугe из надлежности Министарства издавање
дозвола, сагласности и сличних аката (478.553 КМ), камата на зајмове дате
јединицама локалне самоуправе из кредитних средстава Свјетске банке за
водоснабдијевање (22.036 КМ) и поврат неутрошених средстава од корисника
субвенција (51.317 КМ).
Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 27.342.560 КМ (на фонду 01,
03 и 05) по основу преноса прибављене имовине са Јединице за координацију
пољопривредних пројеката у износу од 25.034.783 КМ (систем за наводњавање на
подручју Oпштине Љубиње - 2.431.493 КМ и градова Бијељина - 13.289.701 КМ и
Требиње - 9.254.538 КМ, компјутерска опрема по „Пројекту управљања сливом
ријеке Дрине на западном Балкану“ - 59.051 КМ), обрачунатих позитивних курсних
разлика по кредитима Свјетске банке датих јединицама локалне самоуправе у
износу од 41.327 КМ, а одобрених у еквивалентном износу према америчком долару,
потраживања од фондова обавезног социјалног осигурања (99.733 КМ) и
потраживања од Управе за индиректно опорезивање БиХ (у даљем тексту:УИО) по
основу ПДВ-а у износу од 2.172.832 КМ (по пројектима финансираним из кредитних
и других средстава међународних организација које проводи Јединица за
координацију пољопривредних пројеката).
Трансфери између или унутар јединица власти исказани су у износу од 41.748 КМ, а
односе се на трансфер исказан на фонду 03 по основу реализације два пројекта са
Џендер центром.
Примици су исказани у износу од 4.525.074 КМ, а односе се на примитке од
финансијске имовине из трансакција са дугим јединицама власти и остале
примитаке.
Примици од финансијске имовине из трансакција са дугим јединицама власти
исказани су на фонду 01 у износу од 340.565 КМ, а односе се на наплаћене главнице
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зајмова датих јединицама локалне самоуправе по пројекту водоснабдијевање и
комуналне инфраструктуре.
Остали примици су исказани у износу од 4.184.509 КМ, по основу поврата ПДВ-а,
којe рефундира УИО по пројектима које је реализовала Јединица за координацију
пољопривредних пројеката у износу од 3.892.159 КМ (641.295 КМ на фонду 03 по
пројекту „Одрживо управљање шумама и крајолицима“ и 3.250.864 КМ на фонду 05
по Пројекту хитног опоравка од поплава), наплаћене кауције у поступку додјеле
концесије на јавна водна добра у износу од 37.053 КМ, накнаде плата за породиљско
одсуство запослених које рефундира ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике
Српске у износу од 152.022 КМ и накнаде плата за здравствено осигурање које
рефундира Фонд здравственог осигурања Републике Српске у износу од 103.274 КМ.
6.1.2.

Расходи и издаци

Укупни расходи и издаци исказани су у износу од 36.536.771 КМ, а односе се на
расходе у изнoсу oд 35.887.611 КМ и на издатке у изнoсу oд 649.160 КМ. Расходе
чине текући расходи, расходи обрачунског карактера и трансфери између и унутар
јединица власти.
Текући расходи
Текући расходи исказани су у износу од 16.028.003 КМ, а односе се на расходе за
лична примања, расходе по основу коришћења роба и услуга, по основу затезних
камата, за субвенције, за грантове, из трансакција размјене између и унутар
јединице власти и за трансфере унутар исте јединице власти.
Расходи за лична примања исказани су у износу од 4.684.706 КМ, а односе се на
расходе за бруто плате запослених, бруто накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених по основу рада, накнаде плата запослених за вријеме
боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата које се не рефундирају и
отпремнине и једнократне помоћи.
Расходи за бруто плате исказани су у износу од 4.463.998 КМ, а односе се на нето
плату након опорезивања (2.681.865 КМ), увећање основне плате (140.596 КМ),
порезе на плате (177.103 КМ) и доприносе на плате (1.464.435 КМ).
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по
основу рада исказани су у износу од 139.685 КМ, а односе се на расходе по основу
накнада за превоз на посао и са посла (68.847 КМ), јубиларне награде (1.245 КМ),
награде за постигнуте посебне резултате у раду (2.505 КМ), дневница за службена
путовања (28.445 КМ), пензијски допринос ДПФ (36.180 КМ), доприносе на накнаде
(2.046 КМ) и порез на накнаде (417 КМ).
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи исказане су у износу од 26.203 КМ, а
односе се на отпремнине приликом одласка у пензију (11.418 КМ), новчане помоћ
приликом рођења дјетета (8.593 КМ), новчане помоћи у случају смрти члана уже
породице (2.510 КМ), новчане помоћ у случају теже болести или инвалидности (2.424
КМ) и порезе и доприносе на накнаде (1.258 КМ).
Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од 838.536 КМ,
а односе се на расходе по основу закупа, енергије, комуналних и комуникационих
услуга, режијског материјала, текућег одржавања, путовања и смјештаја, стручних
услуга и на остале некласификоване расходе.
Расходи по основу закупа исказани су у износу од 29.133 КМ, а односе се на расходе
по основу закупа пословних простора за рад подручних јединице у Добоју, Зворнику
и Требињу, као и за смјештај архиве у Бањој Луци.
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга исказани
су у износу од 110.025 КМ, а односе се на расходе по основу коришћења фиксних и
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мобилних телефона и интернета (60.743 КМ), поштанских услуга (30.666 КМ) и
осталих услуга (12.374 КМ).
Расходи за режијски материјал исказани су у износу од 79.854 КМ, а односе се на
расходе за компјутерски материјал (33.825 КМ), обрасце и папир (10.921 КМ),
регистраторе, фасцикле и омоте (8.504 КМ), канцеларијска помагала (723 КМ),
остали канцеларијски материјал (12.680 КМ), хемијски материјал за одржавање
чистоће (2.263 КМ), помагала за одржавање чистоће (1.200 КМ), остали материјал
за одржавање чистоће (3.265 КМ), расходе за дневну штампу (1.897 КМ), службена
гласила (655 КМ), стручне часописе (1.615 КМ) и расходе за књиге (2.305 КМ).
Расходи за текуће одржавање исказани су у износу од 89.870 КМ, а односе се на
расходе за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда (1.052
КМ), остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање осталих
грађевинских објеката (3.597 КМ), текуће одржавање превозних средстава (43.447
КМ), текуће одржавање канцеларијске опреме (8.268 КМ), текуће одржавање гријне,
расхладне и заштитне опреме (2.159 КМ), остале услуге и материјал за текуће
поправке и одржавање опреме (30.053 КМ) и остало текуће одржавање (1.294 КМ).
Расходи по основу путовања и смјештаја исказани су у износу од 121.083 KM, а
односе се на расходе по основу путовања и смјештаја у земљи (15.674 КМ),
путовања и смјештаја у иностранству (14.220 КМ) и расходе по основу утрошка
горива (91.188 КМ).
Расходи за стручне услуге исказани су у износу од 174.196 КМ, а односе се на
расходе по основу услуга осигурања имовине и запослених (16.326 КМ),
информисања и медија (58.128 КМ), правне и административне услуге (1.131 КМ),
процјене и вјештачења (3.270 КМ), компјутерске услуге (52.392 КМ) и остале стручне
услуге (42.948 КМ).
Остали некласификовани расходи исказани су у износу од 224.105 КМ, а односе се
на расходе за, бруто накнаде члановима комисија и радних група (24.364 КМ), бруто
накнаде по уговору о дјелу (134.538 KM), расходе по основу репрезентације (14.046
КМ), расходе по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет
послодавца (17.352 КМ) и остале непоменуте расходе (26.770 КМ). Остали
некласификовани расходи су мање исказани за износ од 28.630 КМ, што је
образложено код субвенција.
Субвенције су исказане у износу од 8.552.758 КМ, а oднoсe сe нa субвeнциje у
области шумарства, ловства и ветеринарства.
Средства посебних намјена за област шумарства и ловства су одобренa у складу са
Законом о шумама („Службени гласник Републике Српске“, број 75/08 и 60/13),
Закона о ловству („Службени гласник Републике Српске“, број 60/09 и 50/13),
Правилником о начину прикупљања, критеријума за расподјелу средстава у поступку
кориштења средстава посебних намјена за шуме („Службени гласник Републике
Српске”, број 45/14 и 69/19), Одлуком о давању сагласности на план утрошка
средстава за шуме за 2020. годину („Службени гласник Републике Српске”, број
13/20), Одлуком о давању сагласности на распоред средстава за ловство за 2020.
годину („Службени гласник Републике Српске”, број 30/20) и уговора за 2020. годину.
Субвенције у области шумарства искaзaнe су у износу од 8.092.966 КМ, а односе се
субвенције дозначене за финансирање радова и активности у оквиру проширене
репродукције шума, непланираних мјера заштите шума и развој ловства у
Републици Српској.
Средства за радове и активности у оквиру проширене репродукције шума исказане
су у износу од 7.536.559 КМ, а односе се на финансирање:
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газдовања шумама и шумским земљиштем у износу од 761.422 КМ (Јавно
предузеће шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац (у даљем тексту: ЈПШ
„Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац) - Центар за газдовање кршом јавно
предузеће шумарства Требиње),
- развоја интегралног информационог система у шумарству у износу од 6.214.950 КМ
(ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац). Влада Републике Српске је
Закључком од 24.05.2019. године задужила Министарство да у буџетској 2020. и
2021. години, из средстава посебних намјена за шуме, усмјери годишње по
6.214.950 КМ, за израду интегралног информационог система. Поступак јавне
набавке провело ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац,
- консултантских услуге за реализацију Стратегије развоја у шумарству у износу од
16.360 КМ. Министар је донио Рјешење о именовању радне групе за израду
пројектног задатка за израду Стратегије развоја шумарства 2022-2032 (наведени
пројектни задатак је сачињен). Према пројектном задатку планирана су средства за
израду наведене стратегије у износу од 200.000 КМ. Са 3 члана радне групе
закључени су уговори о дјелу.
Сходно наведеном, евидентирање исплате по основу уговора о дјелу, није
извршено у складу са чланом 91. Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени
гласник Републике Српске“, број 98/16) па су по овом основу за 16.360 КМ мање
исказани расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа, а више су исказани
расходи субвенција.
- пројекта "Процјена и праћење ваздуха загађења на шумске екосистеме у
Републици Српској у износу од 50.000 КМ (ЈПШ „Шуме Републике Српске“, а.д.
Соколац - Истраживачко развојни и пројектни центар, Бања Лука),
- исплата по појединачним рјешењима у износу од 256.578 КМ (појединачни
корисници накнаде - удружења, општине, национални парк и сл.) и
- набавку намјенске машине за ШГ Клековача у износу од 27.500 КМ (ЈПШ „Шуме
Републике Српске“, а.д. Соколац).
- куповине земљишта и пословног простора за потребе Шумског газдинства (У
даљем тексту: ШГ) Бања Лука - Челинац у вриједности од 209.749 КМ.
За наведену куповине земљишта и пословног простора за потребе ШГ Бања Лука Челинац Министарство је провело поступак јавних набавки, обезбиједило сагласност
од Правобранилаштва Републике Српске и закључило нотарски уговор са физичким
лицем о набавци земљишта у вриједности од 68.300 КМ и објеката у вриједности од
141.449 КМ. Рeпубличкa управа за гeoдeтске и имовинско-правне послове Бaњa Лукa,
пoдручнa jeдиницa Чeлинaц je издaлa рjeшeњe пo oснoву кojeг сe дозвољава укњижба
права својине са 1/1 дијела у корист Републике Српске. Влада Републике Српске је
28.04.2021. године донијела Одлуку о уступању на коришћење без накнаде ЈПШ „Шуме
Републике Српске“ а.д. Соколац наведених објеката и земљишта. Према одредбама
члана 94. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број
98/16), улагања у земљиште и грађевинске објекте не представљају расходе који се
исказују на позицији субвенција и сходно томе, признавање и евидентирање улагања
у имовину, није извршено у складу са чланом 96. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 115/17 и 118/18), па је по овом
основу мање исказана вриједност земљишта намијењеног за продају у износу од
68.300 КМ, објеката намијењених за продају у износу од 141.449 КМ и издаци за
инвестициону имовину у износу од 209.749 КМ, а више су исказани расходи за
субвенције за износ од 209.749 КМ.
-
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До завршетка рада на ревизији извршена је корекција евидентирања улагања у
имовину, те сходно томе није дата препорука.
Средства за непланиране мјере заштите шума исказане су у износу од 394.870
КМ, а одобрена су за потребе санације и пошумљавања опожарене површине у
износу од 52.313 КМ (ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац) и санације и
реконструкције шумских камионских путева на више локација у износу од 342.557 КМ
(ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац - ШГ Бања Лука, ШГ Рибник и ШГ
Шипово).
Средства за развој ловства у Републици Српској исказани су у износу од 161.537
КМ, а одобрена су у складу са Законом о шумама за накнаде штета причињених од
дивљачи у износу од 49.267 КМ (појединачни корисници накнаде), за накнаде по
основу закључених уговора о дјелу за израду пројектног задатка за успостављање
информационог система у ловству у износу од 12.270 КМ и Ловачком савезу
Републике Српске од 100.000 КМ.
Исплате по основу уговора о дјелу, нису евидентиране у складу са чланом 91.
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 98/16), па
су по овом основу за 12.270 КМ мање исказани расходи за бруто накнаде за рад ван
радног односа, а више су исказани расходи субвенција.
Субвенције у области ловства се односе на намјенска средства одобрена ловачким
удружењима по пројектима чији је циљ унапрјеђење и развој ловства (76.574 КМ) и
накнаду штете од дивљачи (19.963 КМ).
Субвенције у области ветеринарства исказане су у износу од 363.254 КМ, а односе
се на субвенције за здравствену заштиту животиња (244.947 КМ), за набавку
микрочипова (82.485 КМ) и за мјере унапређења ветеринарства (35.823 КМ).
Средства су одобрена на основу Одлуке о давању сагласности на распоред
субвенција нефинансијским субјектима у области ветеринарства („Службени гласник
Републике Српске“, број 30/20 и 8/21).
Грантови су исказани у износу од 1.937.682 КМ, а одобрени су Пољопривредном
институту Републике Српске (450.000 КМ), ЈУ Ветеринарски институт Републике
Српске „др Васо Бутозан“ (638.256 КМ), Фонду за спречавање заразних болести
(375.434 КМ) и за плаћање годишње чланарине за чланство Републике Српске у
сталној радној групи за рурални развој Југоисточне Европе (29.337 КМ).
Преко фонда 03 реализовано је 444.655 КМ по основу „Пројекта одрживог
управљања шумама и крајолицима“. Министарство је са ЈПШ „Шуме Републике
Српске“ а.д. Соколац - Центар за сјеменско расадничку производњу Добој закључило
Споразум о коришћењу средстава за потребе финансирања пројекта за набавку опреме
и производњу садница контејнерског типа.
За наведене грантове обезбијеђена је сагласност Владе Републике Српске.
Расходи из трансакција размјене између и унутар јединице власти су исказани
у износу од 14.240 КМ, а односе се на расходе настале по основу рада подручних
канцеларија у Градишци и Приједору у износу од 9.357 КМ (закуп пословних
простора, трошкови електричне енергије и других трошкова) и расходе по основу
одржавања „Oracle“ лиценци у износу од 4.883 КМ.
Препоручује се министру да обезбиједи да се исплате по основу уговора о дјелу
евидентираju у складу са чланом 91. Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.

14

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске за период 01.01-31.12.2020. године

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

Расходи обрачунског карактера
Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 1.735.608 КМ, а односе се
на расходе по основу набавне вриједности реализованих залиха (40.439 КМ),
обрачунате амортизације нефинансијске имовине (1.098.240 КМ), усклађивања
вриједности финансијске имовине (435.032 КМ), дате помоћи у натури (95.483 КМ),
расходе обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама власти
(57.322 КМ) и расходе обрачунског карактера по основу односа унутар исте јединице
власти (9.092 КМ).
Обрачун амортизује је извршен у складу са Правилником о примјени годишњих
амортизационих стопа за буџетске кориснике („Службени гласник Републике
Српске“, број 110/16).
Расходи од усклађивања вриједности финансијске имовине су исказани по основу
обрачунатих курсних разлика за одобрене кредите јединицама локалне самоуправе
по основу пројеката за водоснабдијевање.
Трансфери
Трансфери су исказани у износу од 18.124.000 КМ. У оквиру фонда 01 исказани су
трансфери за финансирање ЈУ „Воде Српске“ (10.000.000 КМ), ЈУ „Ергела Вучијак“
Прњавор (400.000 КМ) и за суфинансирање пројеката „Хитни пројекат опоравка од
поплава“ кредит IDA 5529 (300.000 КМ), којег реализује Јединица за координацију
пољопривредних пројеката.
Трансфери су одобрени у складу са Одлуком Владе Републике Српске о давању
сагласности на програм рада и финансијски план ЈУ „Воде Српске“ за 2020. годину
(„Службени гласник Републике Српске“, број 30/20, 69/20 и 125/20), ЈУ „Воде Српске“
за 2020. годину („Службени гласник Републике Српске“, број 41/20, 83/20 и 130/20),
Планом рада са финансијским планом ЈУ „Ергела Вучијак“ Прњавор на који је Влада
дала сагласност („Службени гласник Републике Српске“, број 10/20).
Трансфер исказан у износу од 7.423.000 КМ у оквиру фонда 05, односи се на
трансфер дат Јединици за координацију пољопривредних пројеката за реализацију
Пројекта „Хитни опоравак од поплава“, финансиран од стране Свјетске банке (IDA).
Издаци
Издаци су исказани у износу од 649.160 КМ, а односе се на издатке по основу
издатака за нефинансијску имовину, издатака за финансијску имовину и осталих
издатака.
Издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 195.906 КМ, а углавном
се односе на издатке за набавку опреме (133.464 КМ), издатке за нематеријалну
произведену имовину (19.003 КМ) и издатке за залихе материјала, робе и ситног
инвентара (40.439 КМ).
Издаци за набавку опреме исказани су у износу од 133.464 КМ, a oднoсe сe на издатке
по основу набавке кaнцeлaриjскoг нaмjeштaja (23.506 KM), рачунарске опреме (8.717
КМ), клима уређаја (5.757 КМ) и прскалица зa дeзинфeкциjу (95.483 KM).
Издаци за нематеријалну произведену имовину исказани су у износу од 19.003 КМ,
а односе се на набавку рачунарског програма за балансирање оброка у сточарству,
рачунарски програми за евиденцију пласмана кредитних средстава и електронска
књига улазних фактура.
Издаци за нефинансијску имовину су мање исказани за износ од 209.749 КМ, по
основу набавке грађевинских објеката и земљишта (тачка 6.1.2.1. извјештаја).
Издаци за финансијску имовину исказани су у износу од 300.000 КМ, а односе се
на издатке по основу кредита одобреног Граду Градишка, у складу са Одлуком о
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одобравању кредита општинама из средстава револвинг фонда у области
водоснабдијевања и комуналне инфраструктуре коју је Влада Републике Српске
донијела 03.12.2020. године („Службени гласник Републике Српске“, број 124/20).
Остали издаци су исказани у износу од 153.254 КМ, а односе се на издатке по
основу поврата депозита уплаћеног за обезбјеђења понуде за додјелу концесије за
пољопривредно земљиште (3.486 КМ), пренос једнократне концесионе накнаде
Пореској управи (10.500 КМ), накнаде плата, пореза и доприноса за породиљско
одсуство које рефундира ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске
(137.535 КМ) и Фонд обавезног социјалног осигурања (1.734 КМ).

6.2.

Имовина, обавезе и извори

6.2.1.

Имовина

Укупна имовина исказана је бруто вриједности од 49.153.944 КМ, исправке
вриједности од 7.087.040 КМ и нето вриједности од 42.066.905 КМ. Чини је
нефинансијска имовина и финансијска имовина и разграничења.
Нефинансијска имовина
Нефинансијска имовина исказана је бруто вриједности од 43.120.679 КМ, исправке
вриједности од 5.509.084 КМ и нето вриједности од 37.611.595 КМ, а чине је
нефинансијска имовина у сталним средствима и нефинансијска имовина у текућим
средствима.
Нефинансијска имовина у сталним средствима (произведена стална имовина,
непроизведена стална имовина и улагања на туђим некретнинама) исказана је бруто
вриједности од 43.085.541 КМ исправке вриједности од 5.509.084 КМ и нето
вриједности од 37.576.457 КМ.
Нето вриједност имовине у сталним средствима се односи на зграде и објекте
(36.016.615 КМ), опрему (1.088.270 КМ), нематеријалну произведену имовину рачунарске програме (421.121 КМ), нематеријалну непроизведену имовину (1.333
КМ) и улагања на туђим некретнинама (4.118 КМ).
У 2020. години повећана је вриједност нефинансијске имовине у сталним
средствима за 25.633.168 КМ по основу преноса са Јединице за координацију
пољопривредних пројеката и компјутерске опреме по „Пројекту управљања сливом
ријеке Дрине на западном Балкану“ (тачка 6.1.1.1. извјештаја), набавком из
резервисаних средстава из претходне године ветеринарског информационог
система у вриједности од 351.000 КМ, мљекомјера (мјерача количине млијека) у
износу од 51.480 КМ и набавке нефинансијске имовине 195.905 КМ (намјештаја 23.506 КМ, рачунарске опреме - 8.717 КМ, опреме за гријање, хлађење и вентилацију
- 5.757 КМ, осталих постојења и опреме - 95.483 КМ, рачунарских програма - 19.003
КМ, ауто гума - 26.534 КМ и заштитне опреме - 13.788 КМ).
Смањена је вриједност нефинансијске имовине у сталним средствима у вриједности
од 1.208.393 КМ по основу обрачунате амортизација (1.098.240 КМ), расходовања
имовине (354 КМ), уступања без накнаде прскалица (95.483 КМ) и уступања без
накнаде два возила (14.316 КМ).
Ревизијом је утврђено да је, нефинансијска имовина у сталним средствима мање
исказана за 209.749 КМ, јер набављени грађевински објекати и земљиште су
евидентирани у оквиру расхода за субвенције умјесто у оквиру нефинансијске
имовине (тачка 6.1.2.1. извјештаја).
Нефинансијска имовина у текућим средствима исказана je у износу од 35.138 КМ
по основу донацију Чешке развојне агенције - биковско дубоко смрзнуто сјеме са
опремом за складиштење и чување. Промјена у извјештајном периоду није било.
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Финансијска имовина
Финансијска имовина исказана је бруто вриједности од 6.033.265 КМ, исправке
вриједности од 1.577.956 КМ и нето вриједности од 4.455.310 КМ, а односи се на
дугорочну финансијску имовину и краткорочну финансијску имовину.
Дугорочна финансијска имовина исказана је у износу од 3.796.902 КМ, а односи
се на остала дугорочна потраживања (3.125 КМ) и дугорочну финансијску имовину и
разграничења из трансакција са другим јединицама власти (3.793.777 КМ).
Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим
јединицама власти односе се на потраживања по основу дугорочних зајмова датих
јединицама локалне самоуправе из кредитних средстава Међународне асоцијације
за развој (WB IDA) и средстава револвинг фонда по пројекту водоснабдијевања и
комуналне инфраструктуре. Зајмови су углавном одобрени општинама Соколац
(532.553 КМ), Вишеград (342.347 КМ), Нови Град (360.639 КМ), Невесиње (184.402
КМ) и Граду Градишка (300.000 КМ).
Краткорочна финансијска имовина исказана је бруто вриједности од 2.236.363
КМ, исправке вриједности од 1.577.956 КМ и нето вриједности од 658.407 КМ, а
односи се на краткорочна потраживања, краткорочна разграничења и краткорочну
финансијску имовину из трансакција између јединица власти.
Краткорочна потраживања су исказана бруто вриједности од 391.134 КМ, исправке
вриједности од 375.810 КМ и нето вриједности од 15.323 КМ. Нето вриједност
потраживања углавном се односи на потраживања од „Линија воћа“ д.о.о. Бања Лука
по основу пресуде Вишег привредног суда.
Исправка вриједности потраживања углавном се односи на потраживања од
привредног друштва „Семберија“ Бијељина по основу поврата дијела учешћа у
суфинансирању Пројекта изградње система за наводњавање (145.862 КМ),
земљорадничке задруге „Ситнеши“ Србац (59.730 КМ), „Клаоница и прерада меса“
а.д. Соколац (84.412 КМ), привредног друштва „Семберија“ Бијељина (74.138 КМ) и
„Линија воћа“ Бања Лука (2.500 КМ).
Краткорочна разграничења су исказана у износу од 7.860 КМ, а односе се на накнаде
плата за вријеме породиљског одсуства који се рефундирају из доприноса за дјечију
заштиту (за децембар 2020. године).
Краткорочна финансијска имовина из трансакција са другим јединицама власти
исказана је бруто вриједности од 1.837.369 КМ, исправке вриједности од 1.202.146
КМ и нето вриједности од 635.224 КМ, (износ од 1.202.146 КМ се односи на
ненаплаћена потраживања дуже од годину дана за која је извршена исправка
потраживања). Чине их потраживања по основу зајмова датих јединицама локалне
самоуправе који доспијевају на наплату до годину дана у износу од 1.766.615 КМ (од
чега се 1.159.688 КМ односи на ненаплаћена потраживања дужа од годину дана за
које је извршена корекција потраживања), камата на дате зајмове јединицама
локалне самоуправе у износу од 18.843 КМ (од чега је за износ од 14.707 КМ
извршена корекција потраживања) и потраживања по основу рефундације накнада
плата од Фонда здравственог осигурања Републике Српске 2.948 КМ.
6.2.2.

Обавезе

Обавезе су исказане у износу од 6.005.975 КМ, а чине их краткорочне обавезе.
Краткорочне обавезе чине обавезе за лична примања запослених, из пословања,
за субвенције, грантове и краткорочне обавезе и разграничења из трансакција
између или унутар јединица власти.
Обавезе за лична примања запослених исказане су у износу од 530.936 КМ, а односе
се на обавезе за бруто плате запослених за децембар 2020. године (271.264 КМ) и
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обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по
основу рада (259.672 КМ).
Обавезе из пословања исказане су у износу од 147.827 КМ, а односе се на обавезе
према добављачима (75.716 КМ), према физичким лицима (9.956 КМ), за порезе и
доприносе (4.498 КМ) и обавезе за примљене депозите и кауције (57.657 КМ).
Обавезе за субвенције су исказане у износу од 972.012 КМ, а највећим дијелом се
односе на обавезе према ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац (432.961 KM),
ветеринарским амбулантама (112.247 КМ), ловачком савезу Републике Српске
(100.000 КМ), Шумарском факултету Бања Лука (44.868 КМ), Институту за генетичке
ресурсе (30.000 КМ), Општини Челинац (41.857 КМ) и физичким лицима за накнаду
штете од дивљачи (35.883 КМ).
Обавезе за грантове су исказане у износу од 950.221 КМ, а највећим дијелом се
односе на обавезе према ЈУ Ветеринарски институт „др Васо Бутозан“ (368.256 КМ),
Пољопривредном институту (180.000 КМ) и за накнаду штете власнику животиња
које су нешкодљиво уклоњене (убијене или заклане) приликом спречавања заразних
болести, санацију терена и других активности по том основу (372.434 КМ).
Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединицама власти
су исказане у износу од 3.403.663 КМ, а односи се на обавезе за трансфере према
ЈУ „Воде Српске“ (3.333.333 КМ) и ЈУ „Ергела Вучијак (69.330 КМ).
Са 28.02.2021. године измирене су све обавезе, осим обавеза за трансфере,
грантове и субвенције у износу од 3.153.469 КМ (трансфер према ЈУ „Воде Српске“
износи 1.666.667 КМ), према добављачима у износу од 74.215 КМ и обавеза по
другим основама у износу од 3.958 КМ.
6.2.3.

Извори и промјене на нето имовини

Властити извори су исказани у износу од 27.089 КМ по основу ревалоризационих
резерви настале процјеном фер вриједности нефинансијске имовине, које се током
употребе те имовине умањују за износ обрачунате амортизације (у односу на
претходни период су мање за 44.125 КМ).

6.3.

Ванбилансна евиденција

Ванбилансна актива/пасива исказана је у износу од 965.933 КМ по основу мјеница
издатих у сврху обезбјеђења кредита датих јединицама локалне самоуправе по
пројекту за водоснабдијевање из кредитних средстава Свјетске банке (WB IDA) и
средстава револвинг фонда.

6.4.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

У Образложењима уз финансијске извјештаје објелодањене су информације о
судским споровима.
У 2020. години против Министарства била су активна 108 судска спора у вриједности
од 401.452.239 КМ (вриједност спора 399.812.278 КМ и трошкови поступка 75.081
КМ). Ријешено је 47 поступака (од чега је 18 ријешено одбијањем тужбе, а 29 тужбе
су усвојене вриједности спора 1.544.949 КМ и трошкови поступка 19.921 КМ).
Неријешен је 61 судски спор у вриједности од 399.812.288 КМ. Највећи износи се
односе на спорове по основу накнаде за изгубљене добити због раскида уговора о
концесији (251.172.691 КМ), накнада за штете због изгубљеног бренда (138.294.458
КМ), накнаде штета због поплава (9.243.830 КМ), по основу водних накнада
(1.473.493 КМ) и због забране промета (750.000 КМ).
Министарство је тужилац по судским споровима, за наплату потраживања по основу
закупа пољопривредног земљишта у вриједности од 244.737 КМ (ријешени спорови
у вриједности од 158.639 КМ), наплату кoнцeсиoнe нaкнaдe у вриједности од 553.920
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КМ (од чега су трошкови поступка 12.332 КМ) и наплату потраживања по основу
кредита датих из средстава „Фонда Партнер“ у вриједности од 8.244.334 КМ (дуг
7.852.718 КМ и трошкови поступка са каматама 391.616 КМ). Ријешено је 20 судских
поступака, од чега је усвојено 17 поступака вриједности од 1.588.929 КМ, а одбијена
су три поступка у вриједности од 3.969.609 КМ. Наплата досуђених средстава у
већини случајева је неизвјесна, јер код већине дужника рачуни су блокирани или
исти немају имовину из које би се потраживања Министарства могла наплатити.

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, као и додатна појашњења појединих позиција у
финансијским извјештајима, сходно члану 46. Правилника о финансијском
извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС-ЈС 1 – Презентација
финансијских извјештаја и других релевантних међународних рачуноводствених
стандарда за јавни сектор.
Ревизијски тим
Бранка Удовичић, с.р.
Мирослав Караћ, с.р.
Јелена Јованић, с.р.
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