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ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

1. Извршили смо ревизију приложеног биланса стања Министарства саобраћаја и веза 
Републике Српске (у даљем тексту Министарство) са стањем на дан 31. децембар 2007. 
године и одговарајућег биланса успјеха, извјештаја о извршењу буџета за годину која се 
завршава на тај дан, те ревизију усклађености пословања и преглед значајних 
рачуноводствених политика и других објашњавајућих напомена. 

2. Министар је одговоран за припрему и фер презентацију ових финансијских извјештаја у 
складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор и Међународним 
стандардима финансијског извјештавања. 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 криминалне радње или грешке; одабир и примјену одговарајућих 
рачуноводствених политика и рачуноводствене процјене које су разумне у датим 
околностима. Министар је такође одговоран за усклађеност пословања Министарства са 
важећим законским и другим релевантним прописима. 

3. Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извјештајима на основу 
ревизије. Ревизију смо извршили у складу са INTOSAI стандардима ревизије јавног сектора 
и Међународним стандардима ревизије. Ови стандарди налажу да радимо у складу са 
етичким захтјевима и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у 
разумној мјери, увјеримо да финансијски извјештаји не садрже материјално значајне 
погрешне исказе, те да је пословање усклађено са важећим законским и другим 
релевантним прописима. 

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизорских доказа о 
усклађености пословања и о износима и објелодањивањима датим у финансијским 
извјештајима. Избор поступка је заснован на ревизорском просуђивању, укључујући 
процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским  извјештајима, 
насталим усљед криминалне радње или грешке. Приликом процјене ризика, ревизор 
разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију 
финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања ревизорских поступака који су одговарајући 
у датим околностима, али не у циљу изражавања  одвојеног мишљења о ефективности 
интерних контрола. Ревизија такође укључује оцјену примјењених рачуноводствених 
политика и значајних процјена извршених од стране руководства, као и оцјену опште 
презентације финансијских извјештаја. 

Сматрамо да су прибављени ревизорски докази довољни и одговарајући и да обезбјеђују 
основу за наше ревизорско мишљење.       

4. По нашем мишљењу, финансијски извјештаји Министарства по свим битним питањима 
приказују истинито и фер стање имовине и обавеза на дан 31. децембра 2007. године, 
резултат пословања и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са 
Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор и Међународним 
стандардима финансијског извјештавања. 

         Главни ревизор 

Бањалука, 30.4.2008.г        Бошко Чеко  
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1.  УВОД 

Министарство саобраћаја и веза РС (у даљем тексту Министарство), као републички 
орган управе организовано је  у складу са Законом о министарствима (Сл.гл. број РС 
70/02, 33/04, 118/05, 33/06), те према чл. 13 треба да врши управне и друге стручне 
послове који се односе на:  

- друмски саобраћај и јавне путеве; 
- жељезнички саобраћај и безбједност жељезничког саобраћаја; 
- ваздушни саобраћај; 
- ријечни и језерски саобраћај и безбједност ријечног и језерског саобраћаја; 
- претоварне услуге; 
- систем веза и радио везе; 
- поштански, телеграфски и телефонски саобраћај; 
- телекомуникације и телекомуникациону инфраструктуру радиодифузног 

система; 
- вођење политике координације, пружање информација путем медија  и других 

видова информисања о свом раду, те дуге послове у складу са законом и 
другим прописима. 

Министарство обавља послове у оквиру четири функционалне организационе цјелине, 
тј. секретаријата Министарства и три ресора. Као подручна јединица Министарства 
егзистира Капетанија пристаништа.  

Министарство своје финансијске трансакције обавља путем јединственог рачуна 
Трезора, које су у цјелости обухваћене системом Главне књиге трезора. 

Дирекција за цивилну и ваздушну пловидбу РС, је посебан буџетски ентитет, у оквиру 
Министарства. Предмет ове ревизије су финансијски извјештаји Министарства. 

На достављени Нацрт извјештаја о ревизији финансијских извјештаја 
Министарства за период 1.1.-31.12.2007. године, у остављеном законском року, 
није било примједби. 

2. НАЛАЗИ 

2.1. Провођење препорука из претходног извјештаја 
На основу обављене ревизије финансијских извјештаја Министарства за 2006. годину, 
мишљење Главног ревизора је било негативно због значајне подцијењености имовине 
и обавеза, те необјављивања значајних купопродајних уговора и уговора о преузимању 
дуга, а све везано за инвестицију „Нови административни центар Владе РС“, гдје је 
Министарство имало улогу носиоца уговора - инвеститора. Све препоруке дате у вези 
са тим трансакцијама су проведене.  
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2.2. Систем интерне контроле 
Унутрашња организација Министарства одређена је Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста (бр. 13.01-033-165/07), према којем су 
формиране четири функционалне организационе цјелине: 

- Ресор друмског саобраћаја и путева; 
- Ресор жељезничког, водног и ваздушног саобраћаја; 
- Ресор телекомуникација и поштанског саобраћаја; 
- Секретаријат Министарства – као посебна организациона цјелина. 

У Министарству су поред министра систематизована 26 радна мјеста, са 29 
извршилаца, од којих је у 2007. години било највећим дијелом 19 запослених. Током 
године није било промјена на кључним и руководним позицијама у Министарству, чиме 
је задржан континуитет претходног периода.  

Министарство има интерне правилнике о интерним контролним поступцима, о 
условима и начину коришћења основних средстава и исплатама на терет материјалних 
трошкова, Правилник о рачуноводству, Правилник о јавним набавкама, те Правилник о 
условима и начину коришћења службених возила.  

У 2007. години донесен је нови Правилник о интерним контролним поступцима у којем 
су, у односу на претходни, детаљније обухваћене компоненте система интерних 
контрола. То се првенствено односи на комуникације и информисање, поступци 
надгледања и процјењивање ризика. На тај начин су уважене препоруке дате у 
ревизорским извјештајима за 2005. годину и раније. У јануару 2008. године (под бр. 
13.01/033-208/08) донесен је и нови Правилник о рачуноводству, чиме су одређене 
одредбе претходног правилника (из 2003. године) усаглашене са важећим прописима и 
прилагођене времену и функцији Министарства. 

Организација није хијерархијски усложњена, те се значајан дио комуникација и 
информисања врши непосредно и директно у складу са задужењима, што омогућава 
правовремено реаговање на евентуалне ризике по финансијско извјештавање.  

Због пресељења у нову зграду извршен је ванредни попис опреме на дан 17.08.2007. 
године. Крајем године  Министар је издао Рјешење бр.13.01/033-2489/07 о образовању 
Комисије за редован попис имовине на дан 31.12.2007. године. Попис је окончан уз 
закашњење у односу на прописану и планирану динамику, а Рјешење (број:13.01/033-
674/08) о прихватању извјештаја од стране пописне комисије је донесено 
12.03.2008.године (у складу са продуженим роком за достављање финансијских 
извјештаја). 

2.3. Извјештај о извршењу буџета 

2.3.1. Планирање буџета 
Буџетски захтјев за 2007. годину, након усаглашавања и кориговања пројекција на 
капиталним улагањима и текућим грантовима укупно је за Министарство износио 
39.354.526 КМ. Од тога се односи: на лична примања 770.851 КМ, на трошкове 
материјала и услуга 236.100 КМ, на текуће грантове 38.297.575 КМ и за капитална 
улагања 50.000 КМ.  
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Одлуком о усвајању буџета за 2007. годину Министарству је одобрен укупан износ 
буџетских средстава од 33.232.201 КМ, од чега: за лична примања  616.926 КМ (чиме 
нису одобрена средства за примања планираних новозапослених), на трошкове 
материјала и услуга 167.700 КМ (кориговане појединачне позиције наниже), на текуће 
грантове 32.427.575 КМ и на капитална улагања 20.000 КМ (смањено за 40%). 

Највеће одступање предложеног од усвојеног буџета претрпјела је позиција текућих 
грантова и то: потпуно укидање издвајања за аеродроме РС, у износу 6.000.000 КМ, те 
смањење суфинансирања жељезница за 300.000 КМ, уз истовремено повећање 
издвајања за ЈП „Аутопутеви РС“ за 300.000 КМ и издвајање за изградњу ТВ 
пријемника за 100.000 КМ и за Савез радио-аматера 30.000 КМ.  

Ребаланс буџета 2007. године је донио повећање (у односу на Одлуку) укупног буџета 
Министарства на 51.877.751 КМ, односно за 56%. Лична примања су у укупном 
буџетском износу смањена за 111.300 КМ или за 18%, трошкови материјала и услуга су 
повећани за 63.300 КМ или 38% (од чега најзначајније  уговорене услуге са 23.600 КМ 
на 100.000 КМ), а набавка сталних средстава са 20.000 КМ на 80.000 КМ. 

По ребалансу су текући грантови, као финансијски најзначајнији дио буџета повећани 
су за 18.633.550 КМ или за 57%. У својој структури грантови и помоћи, такође, су се 
значајно промијенили па је тако суфинасирање Жељезница РС повећано за 998.000 
КМ (израда студије изводљивости за рехабилитацију  и реконструкцију жељ. мреже), а 
суфинасирање пројеката ЈП „Путеви“ за скоро 6 пута (са 2.300.000 КМ на 13.757.890 
КМ). Поред тога ребалансом је додата позиција „Суфинансирање пројеката-путеви“ у 
износу од 6.187.660 КМ, што се односи на директно финансирање за путеве у 
одређеним општинама. Од 9 општина, које су аплицирале за средства ребаланса 
буџета кроз 12 захтјева, у укупном износу 50.472.747 КМ, одобрено је 17.645.550 КМ.  

Министарство је у захтјеву за ребалансом средстава доставило образложење 
потребних износа за 6 различитих пројеката-потреба, од чега четири нису уврштене, а 
двије су одобрене у смањеном износу.  

Најзначајнија одступања планираних и реализованих трошења огледа се на позицији 
Суфинансирање путева, на којој је према Одлуци о усвајању буџета предвиђено 
2.300.000 КМ, а ребалансом су повећана на 19.945.550 КМ. По завршетку буџетске 
године Влада РС је донијела Одлуку о коришћењу неискоришћених средстава и 
измирењу обавеза од 28.02.2008. године (Сл.гл. РС 21/08). Овом одлуком је 
одобрена реалокација „неутрошених, односно расположивих средстава из Ребаланса 
буџета РС по окончању цјелокупне буџетске потрошње из 2007. године“ и за 
суфинансирање изградње путева у додатном износу 2.900.000 КМ. На тај начин је само 
прекорачење ове буџетске позиције за 26% веће од првобитно планираног.  

 

2.3.2. Приходи и добици 
За финансирање функције Министарства средства су обезбијеђена из буџета РС, у 
укупном износу 54.253.964 КМ. Властитих прихода у току ревидиране године није било. 
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2.3.3. Текући трошкови 
Бруто плате и накнаде запослених су исказане у укупном износу 490.921 КМ, што је у 
оквиру ребалансом одобреног буџета.   

Обрачун плата није у свим сегментима био усклађен са одредбама Општег и Посебног 
колективног уговора. На обрачунату плату вршено је стимулативно увећање, линеарно 
за све запослене. Министарство није утврдило критерије за обрачун стимулације 
(сложеност послова, отежани услови и мјесечна стимулација). 

С обзиром да је донесен нови Закон о платама запослених у органима управе 
Републике Српске који регулише другачији третман личних примања и накнада, 
по основу ових неправилности нисмо дали препоруке.  
Трошкови материјала и услуга укупно износе 183.955 КМ и у односу на ребалансом 
одобрена средства од 231.000 КМ, њихово извршење је 80%. Једино прекорачење у 
односу на планирана средства односи се на путне трошкове, што је  покривено 
реалокацијом. 

Текући грантови  исказани су у износу 30.625.575 КМ и  мањи су од ребалансом 
планираних за 490.000 КМ. Тај износ представља неутрошена средства за ЈП 
„Аутопутеви РС“ чије је оснивање планирано у 2007. години.  

Жељезницама Републике Српске укупно је уплаћено 28.485.575 КМ, и то по основу 
Уговора о суфинансирању жељезничког саобраћаја  од интереса за Републику Српску 
(бр. 13501/07 од 21.5.07.) укупно 6.934.344 КМ, по Уговору о финансирању жељезничке 
инфраструктуре (бр. 13502/07 од 21.5.2007. год) укупно 20.553.231 КМ. У износу од 
998.000 КМ, финансирана је студија изводљивости за рехабилитацију и модернизацију 
жељезничке мреже, што је накнадно планирано ребалансом буџета, на основу захтјева 
за суфинансирањем и Закључка Владе РС бр. 04/1-012-688/07.  

Финансирање Босанско-херцеговачке жељезничке јавне корпорације (БХЖЈК) 
континуирано је вршено у мјесечним траншама и за 2007. годину укупно износи 300.000 
КМ. Намјенска издвајања за Ауто-мото савез РС, који путем Ауто-мото друштава 
широм Републике Српске, врши законом прописане активности, износе укупно 
1.300.000 КМ.  
Намјенска издвајања буџетских средстава које је Министарство дозначило ЈП РТРС на 
име изградње ТВ предајника, износе 510.000 КМ, а за финансирање Савеза радио 
аматера издвојено је 30.000 КМ буџетских средстава, у складу са планом. 

Текуће помоћи на име суфинансирања саобраћајне инфраструктуре за 2007. 
годину укупно износе 22.845.550 КМ и веће су у односу на ребалансом планирана 
средства за 15% (или 2.900.000 КМ). Прекорачење је резултат прерасподјеле по 
Одлуци  Владе РС о кориштењу неискориштених планираних средстава  и измирењу 
обавеза (бр. 04/1-012-357/08 од 21.2.2008. године).  

Током 2007. године Министарство је вршило уплате буџетских средстава према ЈП 
„Путеви РС“, у укупном износу 2.300.000 КМ (колико је и планирано Одлуком о усвајању 
буџета РС за 2007. годину), од чега је према извјештају ЈП “Путеви РС“  утрошено 
610.000 КМ, а остало је неискориштено 1.690.000 КМ. То, заједно са претходно 
наведеном реалокацијом по Одлуци Владе РС, износи 4.590.000 КМ буџетских 
средстава из 2007. године исплаћених за кориштење у наредном периоду.  
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Трансфер финансијских средстава директно према општинама којима је одлукама 
Владе РС за 2007. годину одобрено суфинансирање саобраћајне инфраструктуре, 
износи 6.187.660 КМ, и то: општини Приједор, у износу 3.448.660 КМ (реконструкција 
локалних путева, некатегорисаних јавних путева и улица); општини Лакташи, у износу 
2.000.000 КМ (довршетак путног правца Лакташи-Србац); општини Градишка, у износу 
419.000 КМ (одржавање локалних путева); општини Билећа, у износу 200.000 КМ и 
општини Модрича, у износу 120.000 КМ (изградња и реконструкција градских улица). 

Суфинансирање изградње локалних путева – пројеката преко ЈП „Путеви РС“, у 
укупном износу од 11.457.890 КМ у општинама: Челинац (више пројеката), у износу 
4.730.000 КМ; Градишка  (Гранични прелаз-Царински терминал), у износу  4.600.000 
КМ; Лакташи  (реконструкција и проширење пута према Слатини), у износу 1.500.000 
КМ; Осмаци (више пројеката), у износу 350.000 КМ; Рудо (реконструкција и 
асфалтирање пута Миоче-Мокронози), у износу 252.890 КМ и Пале (насеље 
Обилићево), у износу 25.000 КМ.  

 Министарство је крајем пословне године прибавило извјештаје од корисника 
грантова и помоћи, о утрошеним средствима, намјени и пратећу документацију. 

2.3.4. Капитална улагања 
Ребалансом Буџета РС, у оквиру позиције капиталних улагања одобрена су средства у 
износу од 80.000 КМ. Стварно је утрошено 107.963 КМ, а разлика од 27.963 КМ за 
набавку опреме је покривена реалокацијама од 18.000 КМ приликом набавке 
аутомобила и 14.000 КМ одобрених средстава буџетске резерве за набавку 
компјутерске опреме. 

2.3.5. Набавке 
Током 2007. године извршена су улагања у  набавку опреме у укупној вриједности од 
93.840 КМ, затим програм за рачунаре 4.124 КМ и у оснивачка улагања 10.000 КМ. 
Најзначајнија набавка је набавка једног аутомобила, у износу 70.414 КМ, за коју је 
проведена процедура отвореног – тендерског поступка, те компјутерске опреме, у 
износу 21.368 КМ, путем конкурентског захтјева. 

Оснивачки улог, у износу од 10.000 КМ, односи се на оснивање Јавног предузећа Авио-
компанија «Sky Srpska» Бања Лука на основу Одлуке објављене у Сл. Гл. РС бр.11/07. 

2.4. Биланс успјеха 
Министарство је у Билансу успјеха исказало укупне приходе у износу 54.253.964 КМ, 
који у цјелости потичу из одобреног буџета и у односу на претходну годину повећани су 
за 20%. Укупни расходи исказани су у износу 54.146.001 КМ (такође већи за 20% у 
односу на претходну годину). Разлика прихода и расхода износи 107.963 КМ, што је 
утрошено за набавку сталних средстава. 

2.5. Биланс стања 
Биланс стања на дан 31.12.2007. године је састављен на основу документације и 
евиденција у Министарству и у Главној књизи Трезора. 

Стална средства и нематеријална улагања, у износу 602.950 КМ неотписане 
вриједности, представљају најзначајнији сегмент финансијског извјештаја Биланс 
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стања. Исказана вриједност на овим позицијама усклађена је са изворима сталних 
средстава, а све препоруке из претходног ревизорског извјештаја, које су се односиле 
на ове позиције су проведене. 

Од пресељења у нови Административни центар Владе РС, Министарство користи и 
располаже једним дијелом канцеларијске опреме и намјештаја, за који (као ни остала 
министарства) не посједује књиговодствену документацију као подлогу за укњижавање.  

Краткорочне обавезе, у износу 3.064.833 КМ, чине обавезе према ЈП „Путеви РС“ по 
Одлуци Владе РС о кориштењу неискориштених средстава на дан 31.12.2007. године, 
у износу 2.900.000 КМ, обавезе према добављачима, у износу 98.570 КМ и обавезе 
према радницима за плате и накнаде за децембар 2007. године у износу 64.583 КМ. 
Обавезе су измирене у периоду до објављивања финансијских извјештаја.   

2.6. Напомене уз финансијске извјештаје 
Напомене – ноте уз финансијске извјештаје су достављене у складу са Међународним 
рачуноводственим стандардом за јавни сектор – 1 Презентација финансијских 
извјештаја и у довољној мјери објелодањују позиције презентоване у финансијским 
извјештајима. 

 

Ревизорски тим: 

Рената Кужет 

Зорана Тодоровић 

Бранка Удовичић 

 


