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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Mишљење
Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Службе предсједника 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
31.12.2021. 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 Службе предсједника Републике
Српске истинито и објективно приказују, у свим материјално значајним аспектима,
финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2021. 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 Службе предсједника 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 Службе предсједника 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 2021.
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
Генерални секретар 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
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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, 16.03.2022. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији усклађености

Mишљење
Уз ревизију финансијских извјештаја Службе предсједника Републике Српске за
2021. 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 Службе предсједника Републике Српске за
2021. 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,
генерални секретар 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 Службе предсједника 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 Службе
предсједника Републике Српске.

Бања Лука, 16.03.2022. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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III

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ

-
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Закон о буџетском систему Републике Српске;
Закон о извршењу буџета за 2021. годину и Одлуке о усвајању буџета и
ребаланса буџета за 2021. годину;
Закон о трезору;
Закон о фискалној одговорности у Републици Српској, члан 4, 9-11;
Закон о јавним набавкама;
Закон о доприносима;
Закон о порезу на доходак, глава I-IV, VI, X, XII и XIII;
Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању
инвалида, члан 26;
Закон о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и
повреда дјеце у иностранству, члан 6;
Одлука о висини накнаде трошкова за службена путовања у земљи и
иностранству за запослене у Републици Српској,
Одлука о утврђивању цијене рада,
Одлука о најнижој плати за 2021. годину.
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IV

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Служба предсједника Републике Српске (у даљем тексту: Служба предсједника)
основана је Одлуком о образовању Службе предсједника Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 47/08 и 47/10), коју је донио
предсједник Републике Српске у складу са надлежностима и овлашћењима
дефинисаним Уставом Републике Српске. Наведеном одлуком утврђено је да
Служба предсједника обавља савјетодавне, стручно-аналитичке, организационе,
административне и техничке послове у припреми и спровођењу одлука и аката које
доноси председник Републике, као и у обављању других Уставом и законом
утврђених овлашћења предсједника Републике.
Службом предсједника руководи генерални секретар предсједника Републике којег
поставља и разрјешава предсједник Републике.
Према наведеној одлуци, на организацију рада, начин рада и руковођење Службом
предсједника примјењују се одредбе закона и других прописа којима се уређује
систем управе у Републици Српској.
Финансијско пословање Службе предсједника обавља се у потпуности преко
Јединственог рачуна трезора, а средства за рад обезбјеђена су у Буџету Републике
Српске. Из наведених средстава финансира се и рад Сената Републике Српске чије
чланове именује предсједник Републике Српске, у складу са Законом о Сенату
(„Службени гласник Републике Српске” број 8/97 и 50/10). Активности Службe
предсједника су исказане на општем фонду 01 (буџет у ужем смислу) и фонду 03
(грантови).
На достављени Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији није било
примједби.

2.

Провођење препорука из претходног извјештаја

У Извјештају о проведеној финансијској ревизији Службе предсједника Републике
Српске за 2020. годину није било препорука.

3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

У складу са Одлуком о образовању Службе предсједника Републике, генерални
секретар је донио Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Служби предсједника Републике којим су образоване четири основне
организационе јединице. За послове и задатке у области интерне ревизије,
организована је Јединица за интерну ревизију. Наведеним правилником
систематизовано је 50 радних мјеста са 98 извршилаца.
На дан 31.12.2021. године у Служби су поред 3 изабрана лица (предсједник и 2
потпредсједника) била ангажована 84 извршиоца од којих су 18 постављена лица
(шеф кабинета, генерални секретар и 16 савјетника), 65 запослена лица на основу
уговора о раду (56 на неодређено и 9 на одређено вријеме) и 1 приправник.
Савјетници су ангажовани на основу одлука о постављењу од којих је 6 у радном
односу на одређено вријеме до истека мандата предсједника Републике и 10 без
заснивања радног односа (8 по одлуци са функционалним додатком, а 2 су радила
без накнаде).
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Служба предсједника је на основу Рјешења о именовању Комисије за попис имовине
и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године извршила попис и евидентирање
резултата пописа. Ревизијским испитивањем провођења истог нису утврђене
неусклађености са Правилником о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза („Службени
гласник Републике Српске” број 45/16 и 113/21).
У складу са одредбама Правилника о садржају извјештаја и начину извјештавања о
систему финансијског управљања и контроле (Службени гласник Републике Српске“
број 1/22), Служба предсједника је сачинила годишњи извјештај електронским
попуњавањем обрасца Извјештај о спровођењу планираних активности на
успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле за 2021.
годину са прилозима.
Ревизијом нису утврђени недостаци система интерних контрола чиме су створене
претпоставке за функционисање истих на начин да обезбиједе истинито и фер
извјештавање и усклађеност са законима и другим прописима.

4.

Набавке

Планом јавних набавки за 2021. годину и измјенама и допунама истог планиране су
набавке укупне процијењене вриједности 1.170.000 КМ без пореза на додату
вриједност (у даљем тексту: ПДВ).
Планиране набавке су проведене и закључени су уговори у вриједности од 1.083.631
KM без ПДВ-а.
Ревизијским испитивањем обухваћено је 9 поступака јавних набавки уговорене
вриједности од 747.587 КМ без ПДВ-а, од којих су двије набавке проведене
преговарачким поступком без објаве обавјештења уговорене вриједности 123.786
КМ, три набавке отвореним поступком уговорене вриједности 245.898 КМ, два
поступка конкурентским захтјевом уговорене вриједности 44.263 КМ, један поступак
додјеле уговора из Анекса II Дио Б уговорене вриједности 328.640 КМ и један
поступак директним споразумом уговорене вриједности 5.000 КМ.
Код наведених набавки, ревизијом нису утврђене неусклађености са Законом о
јавним набавкама („Службени гласник Републике Српске“, број 38/14).

5.

Припрема и доношење буџета

Служба предсједника је доставила Министарству финансија Републике Српске
приједлог приоритета за 2021. годину, према Инструкцији број 1 за буџетске
кориснике, а према Инструкцији број 2, буџетски захтјев за 2021. годину у складу са
почетним буџетским ограничењима. Додатна средства нису тражена.
Одлуком о усвајању Буџета Републике Српске за 2021. годину („Службени гласник
Републике Српске“, број 131/20) Служби предсједника су одобрена средства у износу
од 10.184.700 КМ.
Одлуком о о усвајању Ребаланса буџета Републике Српске за 2021. годину
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/21) Служби предсједника су
одобрена средства у износу од 10.184.700 КМ, која се односе на расходе за лична
примања (2.780.000 КМ), расходе по основу коришћења роба и услуга (6.954.200
КМ), издатке за нефинансијску имовину (349.000 КМ) и остале издатке (101.500 КМ).
Укупан буџет није промијењен у односу на првобитно утврђени буџет, само су
извршене измјене у структури.
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Након доношења Ребаланса буџета Републике Српске за 2021. годину, донесена су
четири рјешења о реалокацији средстава у оквиру Службе предсједника у износу од
797.013 КМ. На основу три рјешења генералног секретара извршене су реалокације
у износу д 562.013 КМ (у оквиру расхода роба и услуга 555.000 КМ и у оквиру
издатака за нефинансијску имовину 7.013 КМ) и на основу једног рјешења Владе
Републике Српске извршене су реалокација у износу од 235.000 КМ између расхода
и издатака.
Ревизијом нису утврђене неусклађености у односу на регулативу која дефинише
процес припреме и доношења буџета.

6.

Финансијски извјештаји

Служба предсједника је, у складу са Правилником о финансијском извјештавању
буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, бр. 15/17), сачинила и
доставила надлежном министарству обрасце за 2021. годину: 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 од 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 Oбразложење уз наведене финансијске извјештаје.

6.1.

Извјештај о извршењу буџета

Укупно извршење буџета Службе предсједника за 2021. годину исказано је у износу
од 10.120.223 КМ (фонд 01), што је за 1% ниже у односу на Ребаланс буџета.
У извјештају о извршењу буџета исказани су укупни примици у износу 80.921 КМ који
се, у складу са прописима, не планирају на нивоу буџетског корисника.
У оквиру других фондова (фонд 03) исказани су укупни приходи у износу од 772.780
КМ) и расходи у износу од 676.735 КМ.
6.1.1.

Приходи и примици

Укупни приходи и примици исказани су у износу од 854.617 КМ (81.837 КМ фонд 01,
и 772.780 КМ фонд 03).
Приходи су исказани у износу од 773.696 КМ. На фонду 01 исказани су приходи
обрачунског карактера у износу од 916 КМ.
На фонду 03 исказани су приходи у износу од 772.780 КМ које чине приходи по
основу грантова у земљи у износу од 351.630 КМ (грантови од правних лица 345.230
КМ и од физичких лица 6.400 КМ) и трансфери између или унутар јединица власти
у износу од 421.150 КМ (трансфери од јединица локалне самоуправе 52.850 КМ, од
фондова обавезног социјалниог осигурања 12.000 КМ и трансфери унутар исте
јединице власти у износу од 356.300 КМ). Наведени приходи у цјелости се односе
на хуманитарну акцију „С љубављу храбрим срцима“ организовану за прикупљање
средстава за оснивање прве банке хуманог млијека у Републици Српској и набавку
превозних средстава за дјецу са интелектуалним потешкоћама.
Примици су исказани у износу од 80.921 КМ фонд 01, а односе се на примитке од
рефундације од фондова обавезног социјалног осигурања (по основу породиљског
одсуства 77.159 КМ и за накнаду плата за вријеме боловања 3.762 КМ).
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6.1.2.

Расходи и издаци

Укупни расходи и издаци исказани су у износу од 11.366.700 КМ (10.689.965 КМ фонд
01 и 676.735 КМ фонд 03).
Расходи су исказани у износу од 11.015.722 КМ (10.338.987 КМ фонд 01 и 676.735
КМ фонд 03). По врсти расхода односе се на текуће расходе (расходи за лична
примања запослених, расходи по основу коришћења роба и услуга, грантови и
расходи по судским рјешењима) и расходе обрачунског карактера.
Расходи за лична примања запослених исказани су у износу од 2.598.299 КМ,
фонд 01. Односе се на расходе за:
- бруто плате запослених у износу од 2.466.083 КМ (расходи за основну плату након
опорезивања 1.462.806 КМ, увећање основне плате 91.830 КМ, порез на доходак
99.832 КМ и доприноси на плату 811.615 КМ),
- бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада у
износу од 89.776 КМ (накнаде за превоз на посао и са посла 17.613 КМ, награде
13.033 КМ, дневнице за службена путовања у земљи и иностранству 31.233 КМ,
пензијски допринос за добровољно пензијско осигурање на терет послодавца
18.460 КМ и доприноси на накнаде 9.437 КМ),
- накнаде плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих
накнада плата у износу од 27.477 КМ (накнадe плата за вријеме боловања,
родитељског одсуства и осталих накнада плата које се не рефундирају 15.052 КМ,
порез на наведене накнаде 1.246 КМ и доприноси 11.179 КМ) и
- отпремнине и једнократне помоћи (бруто) у износу од 14.962 КМ (новчане помоћи
приликом рођења дјетета 6.353 КМ, у случају смрти члана уже породице 5.202
КМ, теже болести или инвалидности 2.499 КМ, порез на доходак 154 КМ и
доприноси на отпремнине и једнократне помоћи 754 КМ).
Обрачун плата, накнада и новчаних помоћи дефинисан је Одлуком о одређивању
основа за обрачун плате изабраних, постављених и осталих запослених у Служби
предсједника Републике и Правилником о накнадама и другим примањима
изабраних, постављених и осталих запослених у Служби предсједника Републике.
Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од 7.169.070 КМ
фонд 01. Чине их расходи по основу:
- закупа у износу од 27.688 КМ (закуп стамбених објеката за потребе изабраних и
постављених лица чије пребивалиште није у мјесту запослења 18.000 КМ, закупа
специјалне опреме 9.687 KM),
- утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга у износу од
284.707 КМ (највећим дијелом за утрошак електричне енергије 66.038 КМ, гријања
48.507 КМ, услуге коришћења телефона фиксог 16.948 КМ, мобилног 109.113 КМ,
интернета 23.563 КМ),
- режијски материјал 113.729 КМ (највећим дијелом расходи за компјутерски
материјал 26.769 КМ, канцеларијски материјал 8.092 КМ, материјал за одржавање
чистоће 30.670 КМ и дневну штампу 26.483 КМ),
- расходи за материјал за посебне намјене у износу од 7.816 КМ (углавном за набавку
заставица за донаторско вече “С љубављу храбрим срцима”),
- текуће одржавање у износу од 247.423 КМ (навећим дијелом текуће одржавање
зграда 12.053 КМ, превозних средстава 125.113 КМ, комуникационе опреме
96.262 КМ),
- по основу путовања и смјештаја 293.962 КМ (у земљи 26.952 КМ, у иностранству
126.293 КМ и утрошак горива 140.717 КМ),
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- за стручне услуге у износу од 164.568 КМ (највећим дијелом за услуге осигурања
возила 23.603 КМ, штампања, графичке обраде, копирања, увезивања и слично
77.710 КМ, објављивања тендера, огласа и информативних текстова 30.449 КМ,
информисања и медија 19.986 КМ),
- услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине (4.654 КМ) и
- остали некласификовани расходи (6.024.524 КМ).
Остали некласификовани расходи највећим дијелом односе се на расходе за бруто
накнаде за рад ван радног односа у износу од 423.042 КМ (углавном чине накнаде
за функционални додатак који се исплаћује савјетницима предсједника Републике
који су ангажовани без заснивања радног односа 193.827 КМ и накнаде ангажованим
припадницима Министарства унутрашњих послова Републике Српске за послове
обезбјеђења предсједника Републике 219.923 КМ), репрезентације у износу од
186.805 КМ (у земљи 61.121 КМ, у иностранству 83.895 КМ, за поклоне 35.065 КМ и
остали расходи по основу репрезентације 6.724 КМ), пореза, доприноса и пореских
накнада на терет послодавца у износу од 20.631 КМ (углавном чине порез на терет
послодавца 4.593 КМ, допринос за професионалну рехабилитацију инвалида 5.199
КМ и посебан допринос за солидарност који је исказан на основу обрачунатих 5% на
цијену купљеног службеног путничког возила), израду медаља, плакета и слично у
износу од 130.808 КМ (на основу Уговора о набавци од 19.04.2021. године
набављени су ордени, медаље и плакете за додјелу одликовања у складу са
Уставом Републике Српске и Законом о одликовањима и признањима (“Службени
гласник Републике Српске”, број 4/93, 26/93 и 48/02) и остале непоменуте расходе у
износу од 5.259.839 КМ, које чине расходи по основу „Пројекта подршке
хуманитарним и друштвено корисним акцијама и покровитељства“ (3.361.520 КМ) и
„Пројекта подршке за изградњу, адаптацију и опремање објеката за дјецу и омладину
(1.513.810 КМ). Извршена улагања за ове намјене презентована су у Елаборату о
утрошку средстава буџета Предсједника Републике за 2021. годину за наведене
пројекте.
Висина и начин коришћења средстава за репрезентацију, мобилне и фиксне
телефоне дефинисани су Правилником о накнадама и другим примањима
изабраних, постављених и осталих запослених лица у Служби предсједника
Републике.
Грантови су исказани у износу од 676.735 КМ фонд 03. Односи се на капитални
грант дозначен на име оснивања прве банке хуманог млијека у Републици Српској
носиоцу пројекта ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске Бања
Лука. Средства су обезбијеђена путем донација на основу покренуте хуманитарне
акцију “С љубављу храбрим срцима”.
Расходи по судским рјешењима исказани су у износу од 1.875 КМ, а односе се на
расходе по основу судских такси и услуга вјештачења по судским рјешењима.
Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 569.743 КМ, а односе се
на набавну вриједност реализованих залиха ауто гума, службене одјеће и обуће
(58.460 КМ), расходе по основу амортизације (508.575 КМ) и расходе по основу
расходовања опреме (2.708 KM).
Обрачун амортизације нефинансијске имовине у сталним средствима извршен је на
основу амортизационих стопа дефинисаних интерним Правилником о обрачуну
амортизације на сталну имовину које су утврђене у складу са чланом 3. став 3.
Правилника о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике
(„Слжбени гласник Републике Српске“ број 110/16). У складу са чланом 5. став 2.
овог правилника и чланом 8. интерног правилника, за амортизационе стопе које
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одступају од стопа прописаних наведеним актима донесена је Одлука о утврђивању
амортизационе стопе којом су утврђене амортизационе стопе за возила која се
користе за превоз и пратњу предсједника Републике.
Издаци су исказани у износу од 350.978 КМ, које чине издаци за нефинансијску
имовину (249.180 КМ) и остали издаци из трансакција са другим јединицама власти
(102.798 КМ).
Издаци за нефинансијску имовину oдносе се на издатке за за произведену сталну
имовину и издатке за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и
слично.
Издаци за произведену сталну имовину исказани су у износу од 189.720 КМ, а односе
се на издатке за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката у износу од 144.830 КМ (поправка уређаја за климатизацију и гријање
109.832 КМ и замјена кровног покривача, олука и опшивних лајсни на гаражи за
путничка моторна возила у дворишном дијелу Палате Републике 34.998 КМ),
набавку постројења и опреме у износу од 37.877 КМ (највећим дијелом се односе на
набавку рачунарске мрежне опреме 5.728 КМ, рачунарске опреме 8.991 КМ и
телефонске опреме 9.094 КМ) и нематеријалну произведену имовину (7.013 КМ).
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично исказани
су у износу од 58.460 КМ, а највећим дијелом се односе на издатке за залихе аутогума 52.510 КМ.
Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти исказани су у
износу од 102.798 КМ, а чине их издаци за накнаде плата који се рефундирају од
фондова обавезног социјалног осигурања за породиљско одсуство и порезе и
доприносе на исте (98.131 КМ) и накнаде плата за вријеме боловања (4.667 КМ).
Износ од 5.705 КМ односи се на издатке за децембар 2020. године, а износ од 97.093
КМ на период јануар–новембар 2021. године, који су евидентирани на готовинском
основу у складу са чланом 98. став (4) Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике („Службени гласник Републике Српске“ број: 115/17 и 118/18).

6.2.

Имовина, обавезе и извори

6.2.1.

Имовина

Укупна имовина на дан 31.12.2021. године исказана је у нето вриједности од
17.372.382 КМ (бруто вриједност 21.786.901 КМ, исправка вриједности 4.414.519 КМ).
Односи се на нефинансијску имовину у сталним средствима нето вриједности од
17.331.484 КМ (бруто вриједност 21.746.003 КМ, исправка вриједности 4.414.519 КМ)
и краткорочну финансијску имовину и разграничења (40.898 КМ).
Нефинансијску имовину у сталним средствима чине у нето вриједности зграде и
објекти 15.890.817 КМ (бруто вриједност 15.946.774 КМ, исправка вриједности 55.957
КМ), постројења и опрема 928.683 КМ (бруто вриједност 5.285.256 КМ, исправка
вриједности 4.356.573 КМ), нематеријална произведена имовина нето вриједности
8.534 KM (бруто вриједност 10.523 КМ, исправка вриједности 1.989 КМ),
драгоцјености (5.750 КМ), земљиште (493.000 КМ) и нематеријална непроизведена
имовина (4.700 КМ).
У 2021. години вриједност нефинансијске имовине у сталним средствима повећана
је за износ од 334.650 КМ (зграде и објекти 144.830 КМ, постројења и опрема 182.807
КМ и нематеријална произведена имовина 7.013 КМ), а смањена за износ
обрачунате амортизације (508.575 КМ) и расходоване опреме (2.707 КМ).
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Повећање вриједности зграда и објеката односи се на улагања у поправку уређаја
за климатизацију и гријање (109.832 КМ) и замјену кровног покривача, олука и
опшивних лајсни на гаражи за путничка возила (34.998 КМ).
Повећање вриједности постројења и опреме односи се на набавку моторних возила
(150.289 КМ), телефонске опреме (9.093 КМ), рачунарске мрежне опреме (5.728 КМ,
рачунарске опреме (8.991 КМ), опреме за гријање, вентилацију и хлађење (1.747 КМ)
и осталих постројења и опреме (6.959 КМ).
Нематеријална произведена имовина повећана је за износ од 7.013 КМ по основу
евидентиране израде веб странице.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења односе се на краткорочна
потраживања (потраживања од запослених 232 КМ), краткорочна разграничења
(12.526 КМ), краткорочну финансијску имовину и разграничења из трансакција са
другим јединицама власти (27.140) КМ и из трансакција унутар исте јединице власти
(1.000 КМ, фонд 03).
Kраткорочна разграничења чине разграничења по основу неизмирених обавеза за
накнаде плата који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања за
вријеме родитељског одсуства и порезе и доприносе на исте (10.486 КМ) и накнаде
плата за вријеме боловања (2.040 КМ).
Краткорочну финансијску имовину и разграничења из трансакција са другим
јединицама власти чине потраживања по основу рефундације за накнаду плата из
доприноса за здравствено осигурање (4.667 КМ), рефундације из доприноса за
дјечију заштиту (20.972 КМ) и по основу трансфера од јединица локалне самоуправе
(1.500 КМ, фонд 03).

6.2.2.

Обавезе

Обавезе Службе предсједника на дан 31.12.2021. године исказане су у износу од
552.338 КМ. Односе се на краткорочне обавезе које чине обавезе за лична примања
запослених (241.910 КМ) и обавезе из пословања (310.428 КМ).
Обавезе за лична примања запослених односе се на обавезе за децембар 2021.
године које чине обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата (216.500
KM) и обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по
основу рада, отпремнина и једнократних помоћи (25.410 КМ).
Обавезе из пословања чине обавезе према добављачима за набавку роба и
услуга у износу од 76.022 КМ (највећим дијелом односе се на обавезе према
добављачима за гориво и гријање), за набавку сталне имовине (1.470 КМ), према
физичким лицима у износу од 32.558 КМ (за накнаде ван радног односа), порезе и
доприносе на терет послодавца (8.278 КМ) и остале обавезе у земљи у износу од
192.100 КМ (по основу пројеката тачка 6.1.1. извјештаја ).
У 2021. години, обавезе у износу од 63.297 КМ измирене су путем мултилатералних
компензација.
Обавезе доспјеле на дан 31.12.2021. године у потпуности су измирене до истека рока
за израду и достављање годишњих финансијских извјештаја.
6.2.3.

Извори и промјене на нето имовини

Властити извори исказани су у износу од 4.700 КМ, а односе се на резерве по основу
ревалоризације нефинансијске имовине (Оracl лиценце).
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6.3.

Ванбилансна евиденција

Служба предсједника, нема исказаних позиција у ванбилансној евиденцији на дан
31.12.2021. године, јер није имала пословних догађаја који би захтијевали
ванбилансно евидентирање.

6.4.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

У Образложењу уз финансијске извјештаје за 2021. годину наведено је да су према
подацима Одјељења за правне и опште послове Службе предсједника, а у складу
са информацијама Министарства финансија Републике Српске које планира
средства за измирење обавеза по судским пресудама и врши плаћања, у току 2021.
године, вођена два судска спора. Један спор је окончан на терет ове службе у износу
од 1.875 КМ и по основу истог су исказани расходи и обавезе, а један је још у току.

6.5.

Образложења уз финансијске извјештаје

Служба предсједника је уз финансијске извјештаје за 2021. годину сачинила
Образложења у којима су објелодањене неопходне опште информације о Служби
предсједника, информације о основама за састављање финансијских извјештаја,
примијењеним рачуноводственим политикама и додатне информације о ставкама
презентованим у извјештајима Преглед прихода, примитака, расхода и издатака и
Преглед имовине, обавеза и извора, у складу са чланом 46. Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС-ЈС 1
Презентација финансијских извјештаја.

Ревизијски тим
Нада Трнинић, с.р.
Мирјана Радановић, с.р.
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