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Извјештај Главног ревизора 
 
 

Извршили смо ревизију финансијског извјештаја Секретаријата Владе Републике 
Српске (Биланса стања на дан 31.12.2004. године, Биланса успјеха за 2004.  годину, 
Извјештаја о извршењу буџета за 2004. годину), те ревизију усклађености пословања 
Секретаријата са законским и другим важећим прописима. За Финансијски извјештај и 
податке исказане у Финансијском извјештају одговоран је Секретар Владе РС. Наша 
одговорност је да изразимо мишљење на основу ревизије коју смо обавили, о томе да 
ли Финансијски извјештај одражава тачан и истинит приказ пословања током године и 
стања на крају године, те да ли је поштована законска и друга важећа регулатива. 

Ревизију смо извршили на основу одредби Закона o ревизији јавног сектора Републике 
Српске (Сл. гл. РС брoj 18/99 и 39/03). Ревизију смо планирали и извршили у складу са 
ИНТОСАИ стандардима ревизије, прихваћеним од стране Координационог одбора   
институцуја за ревизију Босне и Херцеговине и Стандардима ревизије РС. Ови 
стандарди нам налажу да ревизију планирамо и извршавамо на начин који нам 
омогућава да се у разумној мјери увјеримо да финансијски извјештај не садржи 
материјално значајне грешке и да је пословање Секретаријата Владе  усклађено  са 
законима и другим прописима. Ревизија укључује испитивање доказа на бази провјере 
узорака, који поткрепљују износе објелодањене у Финансијском извјештају. 

Ревизија такође укључује оцјену примјене општеприхваћених рачуноводствених 
начела, усвојених рачуноводствених стандарда, битних рачуноводствених процјена и 
Одлука донесених од стране Владе Републике Српске у ревидираном периоду. 
Сматрамо да ревизија коју смо извршили обезбјеђује разумну основу за наше 
мишљење.  

Као што је наведено у напоменама под тачком 4.2  укупне уговорене услуге су исказане 
у износу мањем за 22.905 КМ,  који се односи на неевидентирана извршена плаћања 
од стране Трезора, у складу са Одлуком Владе РС, по извршним судским рјешењима 
из 2003. године, а са 31.12.2004. године.  
Средства буџетске резерве су се користила и за намјене које нису предвиђене чланом 
38. Закона о буџетском систему. Поднесени захтјеви нису довољно документовани, а 
било је одобравања средстава и без поднесених писмених захтјева. Влада нема 
утврђене критерије процјене захтјева и одређивања лимита одобравања из ових 
извора. Праћење намјенског трошења одобрених средстава се уопште не врши, јер ни 
један корисник средстава буџетске резерве у 2004. години није поднио Влади РС 
извјештај о утрошеним средствима, што је супротно члану 40. Закона о буџетском 
систему РС и члану 11. Закона о извршењу буџета РС у 2004. години.   

Не постоји законска утемељеност финансирања пројеката и програма других буџетских 
корисника, из средстава гранта, преко Секретаријата Владе, поготово што 
Секретаријат нема механизме утврђивања оправданости захтјева за оваквим 
средствима нити могућност праћења динамике реализације пројеката и намјенског 
трошења средстава. 

Као што смо навели у напоменама под тачком 4.3, исказана потраживања (као 
потраживања за дате авансе) у износу од 8.000.000 КМ, а која се односе на  
потраживања из Буџета РС на име поврата утрошених средстава сукцесије за 
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финансирање набавке и опремања зграде Управе за индиректно опорезивање, треба 
да буду евидентирана у Трезору на нивоу Буџета РС.  

По нашем мишљењу, осим за ефекте које на финансијски извјештај имају питања 
наведена у претходним пасусима, финансијски извјештај Секретаријата Владе даје 
истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима, стања 
имовине на дан 31.12.2004. године, резултата пословања у 2004. години и извршења 
буџета Секретаријата Владе за 2004. годину. 
Не изражавајући даље резерву на дато мишљење скрећемо Секретаријату Владе 
пажњу: 

- На препоруке дате у ревизорском  извјештају под тачком 4.1 и 4.2; и на то да 

- Стручне службе Секретаријата Владе не врше процјене исхода судских 
спорова, нити процјене финансијских ефеката спорова у току на финансијски 
извјештај и укупне потенцијалне обавезе, што за посљедицу може имати 
значајан утицај на потребу за додатним буџетским средствима.  

 

                                                                                                Главни ревизор 

                                                                                      

          Бошко Чеко 
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1 УВОД 
 

Влада Републике Српске (у даљем тексту Влада РС) основана је и организована у 
складу са одредбама Закона о Влади РС (Сл. гл. РС број 03/97 и 03/98). Секретаријат 
Владе Републике Српске (у даљем тексту Секретаријат Владе) основан је и 
организован у складу са одредбама Уредбе о Секретаријату Владе РС (Сл. гл. РС број 
64/02 и 70/03) и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста у Секретаријату Владе. Поред наведених прописа, рад и функционисање Владе 
РС и Секретаријата Владе, опредјељују и други закони и прописи који дефинишу 
функционисање, права и обавезе буџетских корисника. 

Секретаријат Владе основан је ради обављања стручних, оперативних, и 
административно-техничких послова за потребе Владе Републике Српске. За 
обављање наведених послова у Секретаријату Владе образоване су три 
организационе јединице: 

- Кабинет Предсједника Владе,  

- Биро за односе са јавношћу Владе и 

- Одељење за стручне, оперативне и административно-техничке послове. 

Финансијско рачуноводствени послови су у надлежности одјељења за стручне, 
оперативне и административно-техничке послове. Пословање Секретаријата Владе  
одвијало се преко јединственог рачуна Трезора. Главна књига Секретаријата Владе је 
саставни дио система Главне књиге Трезора. 

Препоруке дате у овом извјештају, у циљу њиховог наглашавања, су болдоване и 
писане италик словима. 

2 ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И ОБИМ РЕВИЗИЈЕ 
 

Ревизија је планирана и извршена на основу члана 14. Закона о ревизији јавног 
сектора РС (Сл. гл. РС број 18/99 и 39/03). Ревизију смо планирали и извршили у 
складу са ИНТОСАИ ревизијским стандардима, који су усвојени од стране 
Координационог одбора институција за ревизију БиХ (Сл. гл. РС број 20/01) и 
Стандардима ревизије РС. Ови стандарди нам налажу да ревизију планирамо и 
извршимо на начин који нам омогућује да се у разумној мјери увјеримо да финансијски 
извјештаји који су предмет ревизије не садрже материјално значајне грешке, те да се 
пословање Секретаријата Владе одвијало у складу са важећом законском 
регулативом. С обзиром да се ревизија обавља провјерама на бази узорака и да 
постоје инхерентна ограничења у рачуноводственом систему и систему интерних 
контрола постоји могућност да поједине материјално значајне грешке могу остати 
неоткривене. 

Предмет ревизије  је финансијски извјештај Секретаријата Владе за 2004. годину и 
усклађеност пословања Секретаријата Владе са важећом законском регулативом. 
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Циљ ревизије је да се омогући ревизору да изрази мишљење о финансијском 
извјештају који је предмет ревизије тј. да ли финансијски извјештај у материјално 
значајном смислу објективно и истинито приказује финансијско и имовинско стање 
Секретаријата Владе на дан 31.12.2004. године, резултата пословања током године, 
усклађеност пословања  са важећим законима, намјенско трошење средстава, те да ли 
је финансијски извјештај сачињен у складу са Рачуноводственим стандардима РС  и 
важећим  прописима.  

Обим ревизије  обухвата процјену организације и функционисања рачуноводственог 
система и система интерних контрола, те процјену имовинског и финансијског стања и 
резултата пословања кроз утврђивање извора финансирања и извршење буџета у 
обрачунском периоду, законску усклађеност обављених финансијских трансакција и 
документованост финансијских трансакција.  

Ревизија такође укључује оцјену примјене општеприхваћених рачуноводствених 
начела и усвојених рачуноводствених стандарда, оцјену рачуноводствених процјена и 
Одлука донесених од стране Владе Републике Српске и Секретаријата Владе. 

Ревизија је уз примјену адекватних метода ревизије обављена у периоду од 01.02. до 
28.03.2005. године. 

Секретаријат Владе је у законском року доставио примједбе на Прелиминарни 
извјештај, које се односе на корекције коначних износа појединих трошкова насталих 
због продуженог рока обрада од стране Трезора, на коментар исказаних потраживања 
везаних за ангажована средства сукцесије за набавку и опремање зграде Управе за 
индиректно опорезивање, извјештавање о утрошеним средствима буџетске резерве од 
стране Комисије за концесије и примједбе везане за коментар уговора са ПП ''САНИ 
ПАН''. Главни ревизор је размотрио дате примједбе и за аргументоване и додатне 
доказе извршио одговарајуће корекције. 

3  ПРОВОЂЕЊЕ ПРЕПОРУКА РЕВИЗОРА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЈЕШТАЈА 
Секретаријат Владе је у јулу 2004. године Главној служби за ревизију јавног сектора 
доставио Програм мјера за отклањање неправилности утврђених ревизијом 
финансијских извјештаја за 2003. годину. Програмом су обухваћене све препоруке 
Главног ревизора и активности за њихово провођење.  

Ревизијом финансијског извјештаја за 2004. годину је утврђено да je Секретаријат 
Владе  провео већину препорука Главног ревизора, датих у претходном ревизорском 
извјештају: 

- Правилник о интерним контролним поступцима је допуњен и прилагођен 
стварним потребама Секретаријата Владе и одобрен од овлаштених лица; 

- Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста је усклађен са 
Уредбом о Секретаријату Владе у децембру 2004. године; 

- Рачуноводствене политике су дефинисане кроз Правилник о рачуноводству, 
који је одобрен у новембру 2004. године; 

- Утврђена је вриједност откупљених станова и станова са правом откупа и 
извршено прекњижавање њихове вриједности у ванбилансну евиденцију; 
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- Извршено је преуговарање закупа стамбеног простора и усклађивање цијена 
закупа са тржишним цијенама закупа стамбеног простора; 

- Проведене набавке у 2004. години су усклађене са Законом о поступку набавке 
робе, услуга и уступању радова; 

- Годишњи попис имовине Владе, обавеза и потраживања је извршен у складу са 
Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем. 

Секретаријат Владе није реализовао сљедеће препоруке Главног ревизора, иако их је 
наведеним Програмом планирао: 

- Није донесен Правилник о начину располагања и трошења средстава 
репрезентације, иако постоји радна верзија акта. Контрола ових трошкова је 
вршена у складу са општим контролним поступцима; 

- Није донесен правни акт који треба да регулише критерије одобравања, 
контроле намјенског трошења и начина извјештавања трошења средстава 
буџетске резерве, 

- Није завршено утврђивање власништва и фер надокнадиве вриједности укупне 
имовине Владе; 

- До краја године нису урађена рјешења за плате запосленим лицима у 
Секретаријату Владе; 

- Битнијих промјена контроле над процесом припреме и планирања буџета није 
било.  Годишњи  буџетски захтјев није урађен у складу са чланом 20. Закона о 
буџетском систему Републике Српске и као такав није у функцији економичности 
и свеобухватности планирања.  

Секретаријат Владе РС би, у циљу повећања ефикасности рада, у 
наредном периоду требао реализовати све препоруке Главног ревизора, 
а које су предвиђене Програмом. 

4 НАЛАЗИ 

4.1 Систем интерне контроле 
Секретаријат Владе је у јулу 2004. године усвојио Правилник о интерним контролним 
поступцима, крајем новембра Правилник о рачуноводству и крајем године ускладио 
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста са Уредбом о 
Секретаријату Владе, чиме је дефинисао контролно окружење, односно основне 
претпоставке о успостављању и провођењу интерних контрола. 

Политике интерне контроле су дефинисане Правилником о интерним контролним 
поступцима у дијелу финансијско рачуноводствених контрола, процедура набавки роба 
и услуга, благајничког пословања, контрола службеног путовања и употребе службених 
возила, трошења и овлаштења у погледу контрола утрошака горива за возила и лож 
уља, обрачуна личних примања и накнада запослених, праћења извршења буџета 
периодично и на годишњем нивоу, те књиговодственог евидентирања и финансијског 
извјештавања.  
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Правилником о интерним контролним поступцима нису дефинисане сљедеће контроле: 

- нису прописани поступци контроле располагања и трошења средстава 
репрезентације; 

- нису утврђени критерији величине и других карактеристика станова које 
Секретаријат узима у закуп члановима Владе, савјетницима и другим лицима са 
правом кориштења службеног стана; 

- нису утврђени критерији по основу којих се припремају захтјеви и утврђује право 
на износ и намјену средстава буџетске резерве, у складу са Законом о буџетском 
систему РС;  

- нису прописани механизми контроле над кориштењем средстава буџетске 
резерве;  

- нису утврђени критерији на основу којих се одобравају средства грантова, 
критерији праћења реализације финансираних пројеката и контроле намјенског 
трошења одобрених средстава, 

Проведеном ревизијом функционисања важнијих процеса у Секретаријату Владе 
(планирање буџета, административно-технички послови, набавке, одлучивање о 
средствима буџетске резерве, финансирање текућих грантова и књиговодствено 
евидентирање и извјештавање) смо утврдили да је код већине процеса систем 
интерних контрола на задовољавајућем нивоу, да се контролни поступци проводе у 
већини процеса, да је менаџмент упознат са важнијим активностима свих 
организационих дијелова, те да се контроле и надзор над намјенским трошењем 
средстава и трошењем у оквиру расположивих средстава за функционисање 
Секретаријата Владе, углавном проводе.  

Попис сталних средстава и израда елабората о попису је трајала дуже од рока 
предвиђеног Рјешењем Секретара Владе и Правилником о попису, али је послужио као 
основа за усклађивање стварног и књиговодственог стања имовине Владе РС, те за 
искњижавање имовине која није власништво Владе РС, дотрајале опреме и опреме 
стављене ван употребе.  

Секретаријат Владе је у складу са одобреним буџетом и Законом о набавци роба, 
услуга и уступања радова провео процедуре набавке канцеларијског и потрошног 
материјала, путничких аутомобила, рачунарске и друге канцеларијске опреме,  
осигурања и одржавања возила и набавке лож уља. Процедуре набавке и уређења 
пословне зграде за потребе Управе за индиректно опорезивање је вршило 
Министарство финансија. 

Неефикасност поступака интерне контроле се током године огледала у сљедећем: 
- исплата плата запосленима је вршена без рјешења о плати; 
- плаћања по уговорима о дјелу за савјетничке и интелектуалне услуге нису 

документована извјештајима о обављеном послу; 

- корисници средстава буџетске резерве нису подносили извјештаје о намјенском 
трошењу одобрених средстава, 

- праћење пројеката финансираних из средстава гранта није могуће вршити од 
стране Секретаријата Владе, а надлежна министарства нису достављала 
извјештаје о утрошку средстава. 
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Да би систем интерних контрола био у функцији ефикасности и 
успјешности пословања, заштити имовине и истинитог и фер 
извјештавања, препоручује се Секретаријату Владе сљедеће: 

- да донесе Кодекс професионалне етике запослених у Секретаријату 
Владе; 

- да донесе Правилник о употреби и располагању средствима 
репрезентације, 

- да донесе Правилник о употреби и располагању службеним 
аутомобилима, 

- да утврди критерије величине и максималне цијене службених 
станова за лица која имају право кориштења истих; 

- да утврди критерије за припремање захтјева за средствима 
буџетске резерве и критерије праћења намјенског трошења 
одобрених средстава буџетрске резерве, 

- да се утврде критерији финансирања пројеката средствима 
гранта, те да се финансирање врши преко надлежних 
министарстава која су дужна да прате реализацију финансираних 
пројеката и о њиховој реализацији и намјенском трошењу 
средстава  извјештавају Влади РС. 

адова 

4.2 Планирање и извршење буџета 
У складу са чланом 15. Закона о буџетском систему Министарство финансија је  
23.07.2003. године (законски рок 01.07.) доставило буџетским корисницима допис  
којим није дефинисало смјернице за израду буџетских захтјева за 2004. годину, што 
није у складу са чланом 18. Закона. Оквирни буџет дат овим дописом је рађен на бази 
буџетског захтјева за 2003. годину, без елемената остварења у првом полугодишту и 
извршених процјена до краја године. Секретаријат Владе је 01.09.2003. године 
доставио нацрт буџетског захтјева на износ од 54.837.337 КМ, који по захтјеву 
Министарства финансија, поред буџета неопходног за рад Секретаријата, укључује и 
средства буџетске резерве и финансирања Програма и пројеката из грантова. Буџет је 
одобрен на износ од 49.536.700 КМ, а Одлуком о ребалансу буџета сведен на 
34.453.271 КМ.  

Реалокације су вршене на основу Рјешења Владе Републике Српске и након 
датума ребаланса, којима је коначан буџет Секретаријата Владе коригован за 
1.538.085 КМ и сведен на 33.993.989 КМ. 
Извршење буџета за 2004. годину износи 32.959.977 КМ, што је за 1.493.294 КМ, 
односно 4% мање у односу на Ребаланс буџета и 2,12 пута више у односу на 
извршење буџета за 2003. годину. Повећање буџета у 2004. години је резултат 
финансирања програма социјалног збрињавања радника и финансирања  
пројеката Свјетске банке, који су у претходној години финансирани преко буџета 
надлежних министарстава. 
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Конто Врста расхода 

Ребаланс 
буџета 

 

Извршење по
извјештају 
клијента 

Извршење по 
налазима 
ревизора 

Индек
с 

Индек
с 

1 2 3 4 5 6=(5:3) 7=(5:4) 

6111 Бруто плате 1.120.000 1.152.841 1.152.841 103 100 
6112 Накнаде трошкова запослених 125.300 106.213 106.213 85 100 

6121 Порези и доп. на лична примања 32.000 29.265 29.265 91 100 
  Бруто накнаде  157.300 135.478 135.478 86 100 
  Бруто плате и накнаде 1.277.300 1.288.319 1.288.319 101 100 

6131 Путни трошкови 165.000 154.485 154.485 94 100 

6132 Трошкови енергије 330.000 309.651 309.651 94 100 

6133 Трошкови комуналних услуга 275.000 274.251 274.251 100 100 

6134 Набавка материјала 190.000 164.794 164.794 87 100 

6135 Трошкови горива и превоза  140.000 137.464 137.464 98 100 

6136 Трошкови закупа  180.000 173.825 173.825 97 100 

6137 Трошкови текућег одржавања 160.000 159.665 159.665 100 100 

6138 Трош. осигурања и бан. услуга 65.200 14.748 14.748 23 100 

6139 Уговорене услуге 318.161 342.406 365.311 115 107 

613 Трошкови материјала и услуга 1.823.361 1.731.289 1.754.194 96 101 

6142 Програм соц. збрињав.радника 6.005.780 6.005.779 6.005.779 100 100 

6144 Суфинансирање јавних медија 1.920.000 1.881.870 1.881.870 98 100 

6147 Фонд за развој и запошљавање 602.180 497.000 497.000 83 100 

6147 Министар. просвјете и културе 487.910 487.910 487.910 100 100 

6147 Републичка управа царина 644.000 909.000 909.000 141 100 

6147 Мин. здравља и соц. заштите 198.540 198.540 198.540 100 100 

6147 Мин. пољопривреде  935.486 935.486 935.486 100 100 

6147 Републичка дирекција за путеве 6.600.000 6.600.000 6.600.000 100 100 

6147 Мин. за просторно уређење 500.000 500.000 500.000 100 100 

614 Текући грантови 17.893.896 18.015.585 18.015.585 101 100 

633 Трош. престанка рад. односа 833.069 747 747 0 100 
61 и 
63 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ГРАНТОВИ 21.827.626 21.035.940 21.058.845 96 100 

8212 Набавка грађевинских објеката 3.883.732 3.863.732 3.863.732 99 100 

8213 Набавка опреме 200.000 160.968 160.968 80 100 

8218 Јавне инвестиције 2.500.000 2.500.000 2.500.000 100 100 

821 Капитални расходи 6.583.732 6.524.700 6.524.700 99 100 

6141 Буџетска резерва 6.020.023 5.354.544 5.354.544 89 100 

8233 Средства за плате из 2001. год. 21.890 21.888 21.888 100 100 

61+821 УКУПНАН БУЏЕТ 34.453.271 32.937.072 32.959.977 96 100 
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Бруто плате и накнаде су остварене у износу од 1.288.319 КМ, што је за 1% изнад 
буџета одобреног Одлуком о ребалансу. Обрачун плата и накнада је усклађен са 
Уредбама о платама које су донијете од стране Владе РС у периоду март-децембар 
2004. године и расположивим средствима за те намјене. Исплата плата у 2004. години 
је вршена без рјешења о платама. Рјешења су урађена почетком 2005. године. У 
оквиру накнада трошкова запослених исплаћене су накнаде за повремене и 
привремене послове савјетницима и запосленим на обезбјеђењу Премијера Владе РС, 
у нето износу од 79.820 КМ. 

Материјални трошкови су остварени у износу од  1.754.194 КМ. Мањи су за 3% у 
односу на одобрени буџет и за 44% у односу на остварене у претходној години.   
Значајније ставке материјалних трошкова и услуга се односе на путне трошкове, у 
износу од 154.485 КМ, трошкове енергије, у износу од 309.651 КМ, трошкове 
комуналних услуга, у износу од 274.251 КМ, трошкове материјала, у износу од 164.794 
КМ, трошкове закупа, у износу од 173.825 КМ, трошкове текућег одржавања, у износу 
од 159.665 КМ и уговорене услуге, у износу од 384.014 КМ.  

Путни трошкови укључују трошкове превоза у иностранству, у износу од 59.840 КМ, 
трошкове смјештаја и дневница у иностранству, у износу од 50.461 КМ, и трошкове 
службеног пута у земљи, у износу од 44.184 КМ. На терет трошкова службеног пута 
Секретаријата Владе у иностранству, књижени су од стране Трезора, трошкови 
других буџетских корисника. Секретаријат је дјелимично, за документоване износе, 
извршио корекцију проведених књижења. 

Трошкови енергије укључују трошкове лож уља за објекат у Бања Луци и на 
Мраковици, у износу од 206.141 КМ, трошкове електричне енергије, у износу од 81.984 
КМ и трошкове централног гријања, у износу од 21.526 КМ. 

Трошкови комуналних услуга укључују трошкове телефонских и поштанских услуга, у 
износу од 152.139 КМ, трошкове накнаде за грађевинско земљиште и друге комуналне 
накнаде, у износу од 81.253 КМ и трошкове воде, канализације и одвоза смећа, у 
износу од 40.859 КМ. У дијелу телефонских трошкова су исказани и трошкови  
мобилног телефона остварени изнад одобреног лимита, који су, у складу са Одлуком 
Секретара Владе, наплаћени од појединачних корисника. На терет ПТТ трошкова 2004. 
године књижени су и телефонски трошкови који се односе на 2003. годину, у износу од 
3.123 КМ. С обзиром на то да сва имовина Владе није правилно регистрована код 
судова, Секретаријат врши плаћање накнаде за кориштење грађевинског 
земљишта и за друге буџетске кориснике (МУП, РУЦ).  
Трошкови материјала укључују трошкове канцеларијског материјала, у износу од 
94.293 КМ и трошкове материјала за одржавања чистоће и набавке униформи и 
заштитне одјеће, у износу од 28.605 КМ и трошкове стручне литературе, судских такси 
и другог материјала, у износу од 41.896 КМ. Секретаријат Владе је трошкове 
канцеларијског материјала у односу на претходну годину смањио за 80.200 КМ, што је 
резултат побољшаних интерних контрола. Ревизијом извршених испорука 
канцеларијског материјала, од стране изабраних добављача, су утврђена 
одступања од уговорених цијена и асортимана производа. На терет трошкова 
заштитне одјеће и униформи су књижени трошкови из 2003. године, у износу од 3.699 
КМ. 
Трошкови закупа укључују трошкове закупа пословног простора, у износу од 127.580 
КМ и закупа станова, у износу од 46.245 КМ. Секретаријат Владе је извршио 
преуговарање цијена закупа стамбеног простора у складу са тржишним цијенама. 
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Трошкови текућег одржавања укључују трошкове одржавања пословних зграда, у 
износу од 19.494 КМ, опреме, у износу од 67.138 КМ  и возила, у износу од 73.033 КМ. 

Уговорне услуге укључују трошкове јавног информисања, у износу од 116.386 КМ, 
трошкове репрезентације, у износу од 151.397 КМ, услуге стручног образовања и 
интелектуалне услуге, у износу 17.606 КМ, трошкове судских спорова, у износу од 
24.434 КМ и друге уговорне услуге, у износу од 32.583 КМ.  

Укупне уговорене услуге су исказане у износу мањем за 22.905 КМ, који се односи 
на неевидентирана извршена плаћања од стране Трезора, у складу са Одлуком 
Владе РС, по извршним судским рјешењима из 2003. године, а са 31.12.2004. 
године. 
Значајан дио трошкова репрезентације се односи на угоститељске услуге у 
згради Владе, које пружа ПП ''САНИ ПАН''. Са овим предузећем је закључен 
уговор 10. јула 2001. године на три године (уговор истекао у јулу 2004. године). У 
складу са чланом 1. и 3. овог  уговора, ''САНИ ПАН'' користи без накнаде, 33 м2 
простора Владе РС, под условом да цијене услуга буду умањене за 20%. ''САНИ 
ПАН'' робу и услуге испоручује свим корисницима ове зграде по тржишним 
цијенама. Секретаријат Владе није уговором регулисао накнаду режијских 
трошкова (воде, струје, гријање) које оствари пружаоц наведених услуга. 

У циљу економичнијег трошења јавних средстава и ефикаснијег 
пословања препоручује се Секретаријату Владе сљедеће: 

- Методологију планирања буџета ускладити са чламом 20. Закона 
о буџетском систему, 

- Подузети све мјере контроле у циљу исправне алокације и 
класификације појединих трошкова, 

- За наплаћене трошкове мобилних телефона кориговати 
извјештај о извршењу буџета, 

- Реализацију набавки канцеларијског материјала вршити у складу 
са одабраним понудама и уговореним условима, 

- Иако су контроле употребе возног парка доста добре, с обзиром 
на велике трошкове одржавања возила и поред врло честих 
замјена и набавки нових возила, неопходно је посветити већу 
пажњу контроли ових трошења, 

- Преиспитати уговор о пружању угоститељских услуга и вршити 
редовно фактурисање трошкова повезаних са овим услугама, 

- Контролу трошења средстава репрезентације дефинисати 
Правилником. 

Средства буџетске резерве су остварена у износу од 5.354.544 КМ, што је у односу 
на ребаланс буџета мање за 11%, а у односу на остварење у претходној години за 
30%. Проведено испитивање показује да је буџетска резерва планирана према 
висини  буџета,  те да су одлуке, рјешења и закључци за кориштење средстава  
донесени на транспарентан начин. Већина донесених одлука је у скалду са 
Законом. 
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Ревизијом је такође утврђено да су се средства буџетске резерве користила и за 
намјене које нису предвиђене чланом 38. Закона о буџетском систему.  
Поднесени захтјеви нису довољно документовани, а било је одобравања 
средстава и без поднесених писмених захтјева (Тениски клуб ''Младост'' Бања 
Лука, 50.000 КМ, Џудо клуб, Бања Лука, 20.000 КМ, Планинарско друштво 
''Јахорина'' 50.000 КМ). Влада нема утврђене критерије процјене захтјева и 
одређивања лимита одобравања из ових извора. Праћење намјенског трошења 
одобрених средстава се уопште не врши, јер ни један корисник средстава 
буџетске резерве у 2004. години није поднио Влади РС извјештај о утрошеним 
средствима, што је супротно члану 40. Закона о буџетском сиситему РС и члану  
11. Закона о извршењу буџета РС у 2004. години.   
Током 2004. године је у цјелости финансиран буџет (текући трошкови, плате, набавке и 
остало) Комисије за концесије РС из средстава буџетске резерве, у износу од 380.000 
КМ, што није у складу са одредбама члана 38. Закона. Из захтјева поднесених од 
стране Комисије није могуће утврдити стварно потребна средства за захтјеване 
намјене. Захтјеви описују потребе за текућим трошковима и набавкама опреме, али 
нигдје не специфицирају нити квантификују трошкове које је потребно финансирати, 
тако да није могуће процијенити да ли су одобрена средства и адекватна стварним 
потребама. Комисија није у складу са чланом 40. Закона поднијела извјештај о 
утрошеним средствима буџетске резерве, како би се могла утврдити намјена и 
економичност трошења ових средстава.  

За рад представништава РС у иностранству из буџетске резерве је издвојено 200.750 
КМ, што је 30 % од износа буџета утврђеног ребалансом, и чак 37% првобитно 
усвојеног буџета. Разлог додатног финансирања је у томе што није извршена 
рационализација броја представништава РС у иностранству,  по плану за 2004. годину. 
Министарство за економске односе и координацију, преко кога су пласирана средства 
буџетске резерве, као ни сама представништва нису поднијели извјештај о утрошку 
датих средстава. 

Средства буџетске резерве су кориштена и за финансирање акционарских друштава, 
која нису буџетски корисници (те немају право на финансирање из буџета), што такође 
није у складу са Законом предвиђеним намјенама: 

- позајмице акционарском друштву ''Чајевац''- Механички производи Бања Лука, у 
износу од 250.000 КМ; 

- измиривање обавеза АД УНИС фабрика машина Горажде, у износу од 222.764 
КМ; 

- за санацију штете проузроковане поплавама АД ''Јахоринка'', Мокро, у износу 
од 70.000 КМ. 

Вршено је финансирање спортских манифестација и клубова (Атлетски клуб ''Борац'' 
150.000 КМ; Тениски клуб ''Младост'' Бања Лука, 50.000 КМ, Џудо клуб Бања Лука, 
20.000 КМ, Планинарско друштво ''Јахорина'' 50.000 КМ, Теквандо асоцијација- 
пливачки савез, 10.000 КМ; Тениски клуб  ''Младен Стојановић'', Приједор, 20.000 КМ) 
мимо надлежног министарства. За већину ових клубова је захтјев поднио Министар 
трговине и туризма, што није у његовој надлежности. 

У циљу рационалнијег трошења средстава буџетске резерве и 
постизања законске усклађености препоручује се Секретаријату Владе 
сљедеће:  
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- да се усвоје критерији на основу којих се могу подносити захтјеви 
буџетских корисника, физичких лица и предузећа за кориштење 
средстава буџетске резерве и критерији одлучивања о истим,  

- да се обезбједе извјештаји од корисника средстава буџетске 
резерве о  трошењу одобрених средстава, 

-  да се успоставе интерне контроле намјенског трошења  
средстава буџетске резерве, у складу са Законом. 

 
Текући грантови 
Преко буџета Секретаријата Владе током 2004. године, из средстава гранта, је вршено: 
финансирање Програм социјалног збрињавања радника, у износу од 6.005.779 КМ, 
суфинансирање пројеката Свјетске банке, у износу од 10.127.936 КМ и суфинансирање 
јавних медија, у износу од 1.881.870 КМ. 

Програм социјалног збрињавања радника је реализован по основу захтјева 
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, у складу са Одлуком  Владе РС, из 
јуна 2004. године, о критеријима и додатним процедурама за одлучивање по 
захтјевима за социјално збрињавање радника који у процесу приватизације државних 
предузећа, стечаја и ликвидације остају без посла и Одлуке о начину измиривања 
обавеза по захтјевима за социјално збрињавање радника. Критерији дефинисани 
наведеним одлукама су површни, а средства су ангажована искључиво за 
плаћање доприноса Фонду ПИО, за дефинисане категорије радника. Ревизијом 
није било могуће утврдити колико предузећа има потенцијално право на 
средства овог Програма и колико предузећа такво право није остварило. Не 
постоји законска утемељеност реализације ових средстава преко Секретаријата 
Владе, поготово што Секретаријат нема механизме утврђивања оправданости 
ових захтјева и праћења њихове реализације. Средства су реализована на основу 
појединачних одлука Владе РС за сљедећа предузећа: Боснаекспрес  Добој, у износу 
од 748.902 КМ; Униглас Шамац, у износу од 458.018 КМ; Везионица Зворник, у износу 
од 824.022 КМ,Терпентин Вишеград, у износу од 559.495 КМ; Врбас Лакташи, у износу 
од 171.308 КМ; Чајевац Бања Лука, у износу 208.310 КМ, Маглић Србиње, у износу од 
462.918 КМ; Еластик Власеница, у износу од 465.480 КМ, Целпак Приједор, у износу од  
500.000 КМ; Варда Вишеград, у износу од 65.897 КМ и 1.541.428 КМ за предузећа за 
која нису донесене појединачне одлуке. Период за који су плаћени доприноси је 
различит од предузећа до предузећа, а за нека предузећа постоји више захтјева и 
више одлука о плаћањима.  

Препоручује се Влади РС да допуни Одлуке о критеријима одлучивања по 
захтјевима за социјално збрињавање радника, да реализацију Програма 
социјалног збрињавања врши искључиво преко надлежног 
Министарства, те да о истом  редовно извјештава Скупштину РС.  
Суфинансирање пројеката Свјетске банке обухвата суфинансирање пројеката Фонда 
за развој и запошљавање, у износу од 497.000 КМ; пројеката Министарства просвјете и 
културе, у износу од 487.910 КМ; пројеката РУЦ, у износу од 909.000 КМ, пројеката 
здравља и социјалне заштите, у износу од 198.540 КМ, пројеката пољопривреде и 
шумарства, у износу од 935.486 КМ, Дирекције за путеве, у износу од 6.600.000 КМ и 
пројекта чврстог отпада, у износу од 500.000 КМ. Секретаријат Владе нема повратне 
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информације о динамици реализације финансираних пројеката, нити извјештаје о 
намјенском трошењу дозначених средстава. 

Препоручује се Влади РС да: 
- финансирање пројеката Свјетске банке и других пројеката из 

средстава гранта реализује искључиво преко надлежних 
министарстава, 

- да обезбиједи контролу и извјештавање о намјенском трошењу 
средстава гранта. 

Суфинансирање јавних медија, је вршено у складу са одобреним буџетом и то за 
финансирање ''Гласа Српског'', у износу 720.000 КМ, ''Срне'' Бијељина, у износу од 
1.081.870 КМ и за владине информативне кампање, у износу од 180.000 КМ. 

Капитална улагања у 2004. години износе 6.524.700 КМ, а односе се на улагања у 
грађевинске објекте (набавка и опремање зграде Управе за индиректно опорезивање), 
у износу од 6.363.732 КМ и набавку  опреме (путнички аутомобили, рачунарска опрема 
и друге опреме), у износу од 160.968 КМ. Остварени капитални расходи су у односу на 
одобрени буџет мањи за 1%, а у односу на претходну годину су већи за 4 пута. 

 

4.3 Финансијски извјештаји 
Секретаријат Владе је, у складу са одредбама Закона о буџетском систему РС и 
Правилника о финансијском извјештавању и годишњем обрачуну буџета, у обавези да 
сачини финансијски извјештај за 2004. годину  до 28.02.2005. године. Због кашњења 
обрада и израде дијела финансијског извјештаја од стране Трезора, Секретаријат 
Владе је сачинио финансијски извјештај 18.03.2005. године, што није у складу са 
чланом 60. Закона. 
Рачуноводствени систем Секретаријата Владе је успостављен и организован у складу 
са Законом о рачуноводству, Правилникoм о садржини појединих рачуна у контном 
оквиру за кориснике прихода буџета и Законом о трезору. У рачуноводству су 
успостављене рачуноводствене пословне књиге прописане Правилником о садржини 
појединих рачуна у контном оквиру за кориснике прихода буџета које омогућавају 
приказивање стања средстава и извора средстава, прихода, расхода и обављених 
финансијских трансакција. Успостављен је правилан и потпун рачуноводствени 
третман евидентираних сталних средстава, потраживања, обавеза и расхода, као и 
усаглашавање рачуноводствених података о сталним средствима. Такође је извршено 
усаглашавање  обавеза и потраживања и правилно евидентирање расхода.  

Биланс стања 
Финансијски извјештај Биланс стања на дан 31.12.2004. године је састављен на основу 
евиденција извршених у главној књизи Трезора.  

Новчана средства су исказана у износу од 17.451 КМ, а односе се на 7.309 КМ у 
редовној благајни и 10.142 КМ у благајни бонова за гориво. 

Краткорочна потраживања су исказана у износу од 8.007.300 КМ, од којих се на 
потраживања Секретаријата Владе односи 7.300 КМ (по основу  неоправданих бонова 
за гориво, у износу од  6.700 КМ и потраживања за неоправдане аконтације службеног 
пута, у износу од 600 КМ). Исказана потраживања (као потраживања за дате 
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авансе) у износу од 8.000.000 КМ  представљају потраживања из Буџета РС на 
име поврата утрошених средстава сукцесије за финансирање набавке и 
опремања зграде Управе за индиректно опорезивање, а која треба да евидентира 
Трезор на нивоу консолидованог Буџета РС. 

Препоручује се Секретаријату Владе и Министарству финансија да 
изврши правилну евиденцију обавезе према рачуну сукцесије и правилну 
класификацију потраживања из буџета за измирење наведене обавезе. 
Стална средства су исказана у билансу стања у износу од 47.814.480 КМ набавне 
вриједности, 8.702.184 КМ исправке вриједности и 39.112.297 КМ неотписане 
вриједности. Набавна вриједност сталних средстава се током 2004. године повећала за 
14.533.257 КМ по основу куповине и уређења пословне зграде за потребе Управе за 
индиректно опорезивање, у вриједности од 14.372.289 КМ, набавке нове опреме у 
вриједности од 207.704 КМ и укњижавања неевидентиране опреме прес центра, у 
вриједности од 83.391 КМ. Набавке опреме се односе на набавку три аутомобила, 
укупне набавне вриједности од 115.808 КМ, фотокопирног апарата, набавне 
вриједности од 32.948 КМ, рачунарске опреме, набавне вриједноси од 41.386 КМ и 
канцеларијске опреме, у вриједности од 18.162 КМ. Капитална улагања у набавку 
опреме износе 160.967 КМ, а мања су од вриједности набавке за процијењену 
вриједност уступљених аутомобила. 
Током године је извршено смањење укупне вриједности сталних средстава за 
8.292.596 КМ, што се односи на искњижавање оптичког кабла, који је власништво 
ТЕЛЕКОМА РС, у износу од 4.650.000 КМ и откупљених станова и станова са правом 
откупа, у износу од 3.415.555 КМ. Такође је  извршено расходовања дотрајале опреме 
по приједлогу пописне комисије, у износу од 46.003 КМ и возила ван употребе, која су 
уступљена ''старо за ново'', у износу од 181.037 КМ. 
Обрачун амортизације за 2004. годину је извршен по минималним стопама 
амортизације, у износу од 921.374 КМ.  

Финансијски и обрачунски односи  са другим повезаним јединицама су исказани у 
износу од 6.315.000 КМ. Наведену позицију  је формирао Трезор у циљу успостављања 
билансне равнотеже, а без релевантног образложења структуре исказаног износа. 

Краткорочне текуће обавезе износе укупно 1.555.444 КМ. Односе се на текуће 
обавезе према добављачима, у износу од 186.408  КМ, обавезе за закупнине, у износу 
од 13.644 КМ, обавезе по основу програма социјалног збрињавања према Фонду ПИО, 
у износу од 494.580 КМ, обавезе за суфинансирање пројеката Свјетске банке у 
пољопривреди и шумарству, у износу од 249.583 КМ, обавезе за суфинансирање 
пројекта чврстог отпада, у износу од 181.229 КМ и на обавезе суфинансирања 
пројеката Републичке управе царина, у износу од 265.000 КМ. 

Обавезе према радницима су исказане у износу од 117.752 КМ. Односе се на обавезе 
по основу бруто плата и накнада за децембар 2004. године. 

Разграничене обавезе су исказане у укупном износу од 36.556 КМ, а односе се на 
обавезе из ранијег периода. 

Извори сталних средстава износе 39.112.297 КМ и у потпуности су усклађени са 
садашњом вриједношћу сталних средстава. 

Позиције Биланса стања на дан 31.12.2004. године (стална средства и краткорочна 
потраживања) су кориговане  за одобрене  отписе и расходовања.  



 Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 
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Против Владе РС су током 2004. године покренути судски спорови, који заједно са 
споровима у току из ранијег периода, могу имати значајан утицај на додатно 
ангажовање буџетских средстава. Стручне службе Секретаријата Владе не врше 
процјене исхода судских спорова, нити процјене финансијских ефеката спорова 
у току на финансијски извјештај и укупне потенцијалне обавезе. Ревизијом судских 
спорова из 2004. године процјењујемо да би сљедећи спорови могли бити рјешени на 
штету Владе РС: 

- Спор покренут од стране ДДОР ''КРАЈИНА КОПАОНИК'', Српско Сарајево на 
износ од 1.198.390 КМ, а по основу Уговора о осигурању пословног простора ЈП 
''ПОСЛОВНИ ПРОСТОР'', чији је оснивач Влада РС; 

- Спор покренут од стране Предузећа ''СУБИЋ'' Сарајево, на износ од 3.300.000 
КМ, по основу Уговора о кориштењу складишта и отуђења робе из складишта 
почетком рата, 

- Спор покренут од стране породице Бадић Мурата, настрадалог приликом 
постављања камена темељца Ферхат пашине џамије, на износ од 135.000 КМ. 

Препоручује се Секретаријату Владе да перманентно прати судске 
спорове у току, ангажује сва правна средства у циљу њиховог 
рјешавања у корист Владе РС, да врши процјену и објелодањивање 
утицаја потенцијалних обавеза на финансијски извјештај и да планира 
средства у буџету по основу судских извршних рјешења. 
Биланс успјеха 
Секретаријат Владе је у Билансу успјеха исказао укупне приходе у износу од 
32.915.186 КМ, који у цјелости потиче из  прихода одобреног буџета. Укупни расходи су 
исказани у износу од 21.035.942 КМ, а односе се на расходе плата и накнада, у износу 
од 1.288.319 КМ, који су у односу на претходну годину повећани за 35%, (што је 
резултат повећања броја запослених и радно ангажованих лица, те повећања за 12% 
по основу Уредбе о платама); расхода материјала и услуга, у износу од 1.754.194 КМ, 
који су у односу на претходну годину смањени за 44%, расходе социјалног збрињавања 
радника, у износу од 6.005.779 КМ, које у претходној години није финансирао 
Секретаријат Владе,  расходе финансирања јавних медија, у износу од 1.881.870 КМ, 
који су у односу на претходну годину смањени за 13% и расходе суфинансирања 
пројеката Свјетске банке, у износу од 10.127.937 КМ, који су у претходној години 
реализовани преко надлежних министарстава. Разлика прихода и расхода у износу од 
11.897.244  КМ се односи на извршена капитална улагања, у износу од 6.524.700 КМ и 
исплаћена средства буџетске резерве, у износу од 5.354.544 КМ. 

Детаљно образложење расхода насталих у 2004. години је дато под тачком 
Планирање и извршење буџета. 

  

                                                                                             Виши ревизор: 

                                                                                             Олга Ђекановић, с.р. 

  

                                                                                             Млађи ревизор: 

                                                                                             Зорана Тодоровић, с.р.   


