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ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Предмет 
Извршили смо ревизију приложеног биланса стања Министарства саобраћаја и веза (у 
даљем тексту: Министарство), са стањем на дан 31. децембар 2008. 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. 

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 
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 кoрупције или преваре; 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. 

Одговорност ревизора 
Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извјештајима на основу 
ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора РС, 
INTOSAI стандардима ревизије 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 корупције или преваре. 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 
примијењених 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.   
 
Квалификације 
Као што смо навели под тачкама (2.3.;2.4 и 2.5 Извјештаја) Министарство је трошкове 
консултантских услуга према Уговору о пружању стручних-савјетодавних услуга-
техничке, финансијске и правне у поступку додјеле концесије за изградњу мреже 
аутопутева у Републици Српској евидентирало као стална средства-остале зграде, због 
чега су капитална улагања, стална имовина и извори средстава прецјењени за 3.260.858 
КМ, а расходи по основу уговорених услуга потцијењени за исти износ. Консултантске 
услуге специфициране у тачки 1. Уговора закљученог између Министарства и DELOITTE 
CENTRAL EUROPE LIMITED д.о.о Кипар, у складу са МРС ЈС-17 Некретнине, постројења 
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и опрема и МСФИ (МРС 38-Нематеријална имовина) не испуњавају стандардима 
прописане услове за признавање средства, односно имовине. 

Мишљење 
 
По нашем мишљењу, осим за ефекте које на финансијске извјештаје има наведено u 
претходном пасусу, финансијски извјештаји Министарства, по свим битним питањима 
приказују истинито и фер стање имовине и обавеза на дан 31. децембра 2008. 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.  

Финансијско пословање Министарства у 2008. години је било у свим материјално 
значајним аспектима усклађено са законском регулативом. 

 
 Не изражавајући даље резерву на дато мишљење скрећемо пажњу на: 
 

o потребу преиспитивања ефикасности система интерних контрола, тачка 2.2. 
Извјештаја; 

o потребу прецизнијег планирања буџетских средстава, како је наведено у тачки 
2.3.1 Извјештаја;  

o потребу доношења плана набавки роба, услуга и капиталних улагања и 
уговарања заштитних клаузула за обезбјеђење уговорних обавеза. 

 

 

Бања Лука, 06.07.2009. године 

                                                                                                  Главни ревизор 

                                                                                        Бошко Чеко 
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РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

 

У циљу истинитог и фер извјештавања и усклађености пословања са законом 
препоручујемо Министарству да обезбиједи:  

1. Мониторинг (преиспитивања ефикасности система интерних контрола). 

2. Трошење буџетских средстава у складу са планираним потребама. 
3. Класификацију дефинисану Контним оквиром за кориснике прихода буџета, 

републике, општина и градова и фондова, књижење обавља искључиво на 
основу докумената који поткрепљују пословне догађаје.  

4. Да преостала плаћања по уговору са Deloitte Centrаl Europe Limited d.о.о. Кипар, 
евидентира као расходе настале по основу уговорених услуга. 

5. Адекватне аналитичке евиденције добављача. 

6. Ванбилансну евиденцију судских спорова. 

7. Планове набавки роба, услуга и капиталних улагања и да приликом 
закључивања уговора о набавкама дефинише заштитне клаузуле за случај 
неизвршења уговорних обавеза. 
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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, односно Законом о 
републичкој  управи. 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 веза; 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 друге послове у складу са законом 
и другим прописима. 

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

У оквиру Министарства је и Дирекција за цивилну и ваздушну пловидбу РС као посебан 
буџетски ентитет.  

Предмет ове ревизије су финансијски извјештаји Министарства. 

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

2. НАЛАЗИ 

2.1. Провођење препорука претходне ревизије 
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске вршила је ревизију 
финансијских извјештаја Министарства за 2007. годину. Уз изражено позитивно 
мишљење Главног ревизора није било препорука  по овом ревизорском извјештају. 

 

2.2. Систем интерних контрола 
Унутрашња организација Министарства одређена је Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста број 13.01/033-164/08, према којем су 
формиране 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 Mинистарству су донесени нормативни акти који дефинишу организацију, систем рада 
и руковођења у важним процесима рада. То су: Правилник о организацији послова и 
радних задатака и Измјене и допуне Правилника, Правилник о интерним контролама и 
интерним контролним поступцима, Правилник о условима и начину кориштења 
службених возила, Правилник о рачуноводству. 
У Министарству је поред министра систематизовано 28 радних мјеста, са 31 
извршиоцем, a  запослено je 24 радника на неодређено вријеме. У ревидираној години  у 
Министарству су приправнички стаж обављала 2 приправника.  
Правилником о интерним контролама су дефисани поступци са средњим и високим 
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ризиком, али не и преиспитивање ефеката  процјене ризика. 

Kључну контролну активност код провјере вјеродостојности књиговодствених евиденција 
и тачности финансијских извјештаја представља попис. Редован годишњи попис 
обавиле су двије комисије које је именовао министар, једну за попис имовине и другу за 
попис финансијских пласмана, потраживања, обавеза, готовине у благајни и других 
средстава плаћања. Комисије именоване од стране Министра су извршиле редован 
годишњи попис и усклађивање књиговодственог са стварним стањем о чему су сачиниле 
извјештаје а Министар је донио рјешења о прихватању истих. Комисије нису 
констатовале разлике по попису али је ревизија констатовала разлике стања на 
картицама основних средстава и финансијског стања по поједим групама основних 
средстава у бруто билансу (разлике између појединих конта, па је на појединим контима 
у бруто билансу исправка вриједности већа од набавне вриједности што је резултат 
књижења на неодговарајући конто, односно непридржавања класификације дефинисане 
контним оквиром ). 

Код књиговодственог евидентирања појединих врста трошкова не врши се правилна 
класификација у складу са Правилником о садржини појединих рачуна у Контном оквиру. 
Дневни трошкови запослених класификовани су као репрезентација, а представљају 
лична примања (образложење под тачком 2.3.2 Извјештаја). Класификација која није у 
складу са Контним оквиром је узрок/посљедица неадекватног планирања појединих  
позиција расхода у буџету. 

Предвиђено је и да Министар формира комисију која ће вршити надгледање и 
провођење интерних контролних поступака и одредби наведеног Правилника. У току 
ревидиране године није вршено праћење и надгледање одговарајућих контролних 
активности од стране интерне контроле, а ни комисије.  

Руководство Министарства (државни службеници) дужно је у складу са Правилником да  
стално проводи поступке надгледања контролних активности.  

Препоручујемо Министарству, да у циљу повећања ефикасности система 
интерних контрола, обезбиједи мониторинг (преиспитивање ефикасности 
система интерних контрола). 
  

2.3. Извјештај о извршењу буџета 

2.3.1. Планирање буџета 
Министарство је у складу са Законом о буџетском систему РС, поднијело Министарству 
финансија РС, буџетски захтјев за период 2008-2010. година у оквиру којег за 
реализацију постојећих задатака и активности у 2008. буџетска ограничења износе 
33.785.573 КМ. Додатни захтјев за буџетским средствима за 2008. годину за 
финансирање текућих активности које се не могу ускладити са датим ограничењима 
износи 49.642.152 КМ, а односи се на: личну потрошњу 877.966 КМ, материјалне 
трошкове 190.546 КМ и текуће трансфере 48.573.640 КМ.  
Одлуком о усвајању буџета РС за 2008. годину, Министарству су одобрена средства у 
износу од 52.087.170 КМ (у односу на буџетски захтјев су мања за 0,5%) и то за: текуће 
помоћи (50.187.370 КМ); капитална улагања (132.000 КМ); трошкове материјала и услуга 
(488.100 КМ) и плате и накнаде (733.980 КМ).  
Одлуком о Ребалансу Буџета РС, Министарству су одобрена средства у износу од 
56.832.473 КМ (више за 4.745.303 КМ или 9% у односу на одобрени буџет) и то за: текуће 
помоћи (50.209.370 КМ); капиталне помоћи и капитална улагања (3.924.158 КМ); 
трошкове материјала и услуга (1.841.700 КМ) и плате и накнаде (847.245 КМ). 
У односу на усвојени буџет ребалансом су одобрена већа средства за: плате и накнаде 
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трошкова запослених за 113.265 КМ, трошкови материјала и услуга за 1.353.600 КМ 
(највеће повећање је на позицији уговорених услуга 1.427.000 КМ) док су текуће помоћи 
повећане за 22.000 КМ. Капитални расходи су повећани за 3.282.158 КМ (Капитална 
улагања у изградњу мреже аутопутева-консултантске услуге у износу од 3.260.858 КМ). 
 
У току године извршено је 26 реалокацијa средстава од којих је 14 по рјешењу Владе РС. 
Након Ребаланса буџета извршено је 6 ралокација  од којих је 5 по рјешењу Владе 
РС у износу од 559.077 КМ. Извршена је реалокација средства опште унутрашње 
резерве на позицију текуће помоћи Жељезнице РС у износу од 457.077 КМ, те са текућих 
помоћи ЈП Аутопутеви РС на позицију уговорене услуге (90.000 КМ) и набавку сталних 
средстава (10.000 КМ). 
Реалокације у Министарству су углавном вршене са позиција накнада трошкова 
запослених, пореза и доприноса на остала лична примања на бруто плате, а у вези 
почетка примјене Закона о платама.  
Коначно извршење буџета Министарства са 31.12.2008. године, износи 56.676.061 
КМ, што је за 156.412 КМ мање од износа утврђеног ребалансом. 
 

2.3.2. Текући  расходи  
Бруто плате су исказане у износу 819.866 КМ, што је 99% у односу на ребалансом 
одобрена средства, а односе се на плате запослених у Министарству. 

Накнаде трошкова запослених су исказане у износу 15.379 КМ, што је 99% у односу на 
ребалансом одобрена средства, а односе се највећим дјелом на накнаду трошкова 
превоза на посао и с посла.  

Накнада трошкова превоза на посао и с посла није исплаћивана на основу стварних 
трошкова превоза које је запослени имао (мјесечних или дневних/појединачних карата 
градског и међуградског превоза).  

Препоручује се Министарству да исплату накнаде трошкова превоза на посао и 
с посла запослених врши на основу одговарајуће документације. 
Трошкови матeријала и услуга износе 1.308.210 КМ мањи за 29% од планираних, а чине 
их: путни трошкови (48.539 КМ), трошкови комуналних и комуникационих услуга од 
(15.712 КМ), набавка матeријала (19.121 КМ), трошкови услуга превоза и горива (15.712 
КМ), закупа имовине и опреме (3.744 КМ), трошкови текућег одржавања (21.213 КМ), 
трошкови осигурања (6.314 КМ) и уговорене услуге (1.165.857 КМ).  

У оквиру уговорених услуга исказане су: услуге медија и штампе (13.680 КМ), услуге 
јавног информисања-претплате (12.773 КМ), трошкови репрезентације, који се односе на 
угоститељске услуге и дневне трошкове запослених, који представљају лична примања 
запослених на које треба обрачунати порезе и доприносе (32.533 КМ),  услуге стручног 
образовања и полагање стручних испита (приправници) и интелектуалне услуге 97.423 
КМ, од којих су исплате (члановима комисије за концесије 45.000 КМ; члановима савјета 
за безбједност саобраћаја 12.800 КМ и по основу уговора о дјелу за трећег савјетника 
министра 28.320 КМ). 

Према налазу ревизије уговорене услуге износе 4.426.715 КМ (веће за 3.260.858 КМ 
а односе се на консултантске услуге по Уговору бр. 13.02/404-1482-1/07 од 
24.03.2008. године које је Министарство закључило са Deloitte Centrаl Europe 
Limited d.о.о. са сједиштем на Кипру, тачка 2.3.4 Извјештаја).  
У складу са Одлуком Владе РС бр.04/01-2133/08 од 15.05.2008. године и изјавама 
одговорних у Министарству, вриједност уговора (5.400.000 ЕUR-а) ће се преко 
Министарства  пренијети у корист  ЈП  „Аутопутеви РС”, што би требало третирати  као 
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учешће Владе РС у капиталу предузећа. У вријеме закључивања уговора о 
консултантским услугама  које су везане за предстојећу инвестицију изградње мреже 
аутопутева у РС предузеће није било регистровано. 

Уколико Влада РС донесе одлуку о учешћу у повећању капитала ЈП 
„Аутопутеви РС“, препоручујемо Министарству да изврши корекцију  
проведеног књижења у складу са МРС ЈС, и евидентира трајна улагања у ЈП 
„Аутопутеви  РС“, за које ће ова средства представљати повећање капитала.  

Уколико се постојећи  уговор о консултантским услугама (дефинисним у свему као до 
31.12.2008. године) третира само као учешће Владе РС у инвестицији, услуге које су 
предмет уговора не испуњавју услове да буду признате као имовина (материјално или 
нематеријално средство) у складу са МРС 38, парграфи 9-21), а преостала плаћања по 
уговору са Deloitte Centrаl Europe Limited d.о.о. Кипар треба евидентирти као расходе  
по основу уговорених услуга у периоду у којем су настали. 

За суфинансирање авио-линије Бања Лука-Салзбург утрошено је 1.000.049 КМ. 
Средства су плаћена авиопревознику Austrojet Luftfahrt Gmbh Salcburg према уговору од 
28.04.2008. године које је Министарство потисало са аустријском авикомпанијом, на 
основу закључка Владе РС бр.04/1-012-732/08 од 27.03.2008. годинe. 

Препоручујемо Министарству да се придржава класификације дефинисане 
Контним оквиром за кориснике прихода буџета, републике, општина и градова и 
фондова. 
Текуће помоћи су исказане у укупном износу 50.611.087 КМ или 101% у односу на 
ребаланс буџета, а односе се на: Субвенције јавним предузећима (34.269.447 КМ); 
Помоћи у иностранству (16.300.000 КМ); Помоћи непрофитним организацијама 
(40.000 КМ) и Помоћи појединцима (1.640 КМ). С обзиром на карактер наведених 
издатака/помоћи, презентација истих као ''помоћ у иностранству'' није одговарајућа. 

Субвенције јавним предузећима се односе на суфинансирање Жељезница Републике 
Српске (32.944.447 КМ), суфинансирање јавне жељезничке корпорације БиХ (400.000 
КМ), суфинансирање ЈП SKY Српска (680.000 КМ) и суфинансирање авио-линије Бања 
Лука-Београд (245.000 КМ).  

Ребалансом буџета за суфинансирање Жељезница Републике Српске су планирана и 
дозначена средства у износу 32.487.370 КМ, и то: 

-за финансирање јавног путничког жељезничког саобраћаја 3.934.351 КМ, а на основу 
Уговора о суфинансирању жељезничког саобраћаја од интереса за Републику Српску 
број 01/340-1685/08 од 18.06.2008. године и 
-за финансирање одржавања и управљања жељезничком инфраструктуром 28.553.019 
КМ, а на основу Уговора о суфинансирању жељезничке инфраструктуре Републике 
Српске број 01/340-1685/08 од 18.06.2008. године. 

За финансирање студије изводљивости (Уговор број: 16961/07 од 21.06.2007. године 
закључен са ISAF Europa corporation Italia) средстава (457.077 КМ) су одобрена  
Одлуком Владе  о реалокацији средстава  број: 041-012-3013/08 од 18.12.2008. године.  

За суфинансирање рада јавне жељезничке корпорације БиХ дозначено је 400.000 КМ, 
а на основу Споразума између ФБиХ и Републике Српске о успостављању заједничке 
жељезничке јавне корпорације. 

Суфинансирање авио-линије Бања Лука-Београд износи 245.000 КМ што је 123% у 
односу на ребаланс буџета. Средстава у износу 45.000 КМ су обезбијеђена Одлуком 
Владе РС број: 04/1-012-2-19/09 од 15.01.2009. године о реалокацији средстава у 
оквиру Министарства саобраћаја са позиције ЈП „Аутопутеви РС“ (у 2008. години 
Предузеће није почело са радом). 
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Помоћи у иностранство исказне у износу 16.300.000 КМ се односе на дозначена 
средства ЈП „Путеви“ Републике Српске за суфинансирање изградње саобраћајне 
инфраструктуре.  

Корисници помоћи и грантова су достављали Министарству сваког мјесеца извјештаје 
о намјенски утрошеним средствима.  

Помоћ непрофитним организацијама се односи на суфинансирање удружења Савеза 
радио аматера Републике Српске.  

Капиталне помоћи су исказане у износу 510.000 КМ, на нивоу планираних, а односе 
се на издвајања за изградњу ТВ предајника Радио-Телевизије Републике Српске.   

Усаглашавање датих и примљених износа са корисницима текуће помоћи је извршено.  

 

2.3.3. Капитална улагања 
Одлуком о буџету РС у оквиру позиције капиталних улагања одобрена су средства у 
износу од 132.000 КМ, док су Ребалансом Буџета РС одобрена средства у износу од 
3.414.158 КМ (капитална улагања у изградњу мреже аутопутева-консултантске услуге у 
износу од 3.260.858 КМ, набавка опреме у износу од 150.000 КМ). У ревидираној години 
капитална улагања евидентирана су у износу од 3.398.727 КМ и односе се на 
консултантске услуге (3.260.858 КМ), набавку опреме (124.569 КМ), стална средства у 
облику права-оснивачка улагања (10.000 КМ), те нематеријална улагања-програм за 
рачунаре (3.300 КМ).  

С обзиром на карактер и врсту консултантских услуга специфицираних у тачки 1. 
Уговора закљученог са Deloitte Centrаl Europe Limited d.о.о. Кипар, у складу са МРС 
ЈС (17), МРС (38) и МСФИ, није их могуће капитализовати, па не испуњавају услове 
да буду класификоване као капитална улагања, без обзира на укупну вриједност 
закљученог уговора (тачка 2.3.2 Извјештаја). 
 

2.3.4. Набавке  
Током ревидиране године средства намијењена за капитална улагања утрошена су за 
набавке: намјештаја за Министарство и за капетанију пристаништа Брчко (6.346 КМ),  
компјутерске опреме (9.589 КМ), аутомобила: двије Škoda Octavia (59.648 КМ) и Audi A-6 
(97.000 КМ), консултантске услуге (3.260.858 КМ).  

Министарство није донијело План набавки роба, услуга и капиталних улагања за 
ревидирану годину.  

Ревизијом смо обухватили и испитали набавке: избор најповољнијег добављача за 
набавку аутомобила, канцеларијског материјала, горива и консултантских услуга.  
Набавке су проведене  отвореним поступком, осим набавке канцеларијског материјала, 
која је проведена путем конкурентског захтјева. Код набавке аутомобила старо за ново, 
финансирање је извршено из средстава буџета у износу од 45.700 КМ, признате штете 
од осигуравајуће куће, за хаварисано возило AUDI A-6 од 36.300 КМ и признате 
вриједности изабраног понуђача од 15.000  КМ.  

У Поступку замјене старог хаварисаног возила за ново Министараство је  
остварило капитални губитак у износу од 27.933 КМ. 
Консататовали смо да су набавке проведене у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама, осим што: уговори закључени са изабраним понуђачима не садрже 
клаузуле (казне, пенале) за евентуално кашњење или неизвршење уговорних 
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обавеза.  
Министарство је уз сагласност Владе РС (број 04/1-021-1361/07 од 09.08.2007. године) 
провело отворени поступак набавке за избор најповољнијег понуђача за пружање 
стручних услуга-техничке, финансијске и правне у поступку додјеле концесије за 
изградњу мреже ауто путева у Републици Српској. 

Након проведеног поновљеног поступка,  Комисија за избор најповољнијег понуђача, 
оцијенила је понуду DELOITTE CENTRAL EUROPE LIMITED за најуспјешнију. 

Влада Републике Српске је на 66. сједници одржаној 06.03.2008. године, донијела 
Одлуку број 04/1-012-527/08 од 06.03.2008. године, којом је прихваћен приједлог 
Комисије и овластила Министарство да закључи Уговор.  

Уговор бр. 13.02/404-1482-1/07 од 24.03.2008. године Министарство је закључило са 
Deloitte Centrаl Europe Limited d.о.о. са сједиштем на Кипру.  
Предмет уговора је ''пружање стручних-савјетодавних услуга-техничке, финансијске и 
правне у поступку додјеле концесије, изради инвестиционо техничке документације и 
оснивању концесионог предузећа за изградњу, одржавање и кориштење мреже 
аутопутева у РС на бази јавног приватног партнерства'' (тачка 1. Уговора).  

Вриједност уговора износи 5.400.000 ЕUR-а (тачка 5.1 Уговора). У складу са тачком 
5.2 Уговора: ''Накнада из клаузуле 5.1  фактурише се у 36 једнаких мјесечних рата 
од по 150.000 ЕUR-а''.  
Уговором није дефинисана обавеза пружаоца услуга да уз мјесечно испостављене 
фактуре специфицира и документује обим, врсту и вриједност пружених услуга. 
Deloitte Centrаl Europe Limited d.о.о Кипар мјесечно испоставља фактуре истог износа, 
са роком плаћања од 5 дана, без документовања и спецификације извршених услуга.  

Очекује се да све уговорене обавезе буду обављене до 14.03.2011. године (уколико 
измјенама и допунама овог Уговора не буде предвиђено другачије). До 31.12.2008. 
године за наведене услуге је плаћено укупно (3.260.858 КМ) и то: за Deloitte Central 
Europe Limited d.o.o (2.508.352 КМ, за порез 278.706 КМ и ПДВ 473.800 КМ).  

Министарство нема у својој евиденцији добављача Deloitte (аналитичкa 
евиденција добављача), већ се у оквиру евиденције куповина девиза води и 
плаћање ових  обавеза.     
Препоручује се Министарству да: 
- доноси план набавке роба, услуга и капиталних улагања; 
 -у уговорима о набавкама дефинише заштитне клаузуле за случај неизвршења 
уговорних обавеза; 
- успостави  адекватне аналитичке евиденције добављача. 
Министарство је имало активну улогу у преговорима са потенцијалним концесионарима, 
у складу са опредјељењима Владе РС да се мрежа аутопутева гради по принципу 
концесије. Уговор о концесији потписан је 24.11.2008. године. Поступак избора 
концесионара није предмет ове ревизије. 

 

2.4. Биланс успјеха  
Министарство је у Билансу успјеха исказало укупне приходе у износу од 56.676.061 КМ, 
који у цјелости потичу из одобреног буџета и у односу на претходну годину повећани су 
за 4%. Укупни расходи су исказани у износу од 53.277.334 КМ и за 2% су мањи у односу 
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на 2007. годину. Укупни расходи су потцијењени за 3.260.858 КМ, по основу 
трошкова уговорених услуга, који су исказани у оквиру капиталних улагања. 
Разлика вишка прихода над расходима исказана је у износу од 3.398.727 КМ, а по 
налазима ревизије, због горе наведеног, је мања за 3.398.727 КМ. Разлика прихода над 
расходима износи 137.869 КМ. 

 

2.5. Биланс стања 
Финансијски извјештај Биланс стања на дан 31.12.2008. године је састављен на основу 
евиденција у Главној књизи Трезора. Укупна билансна сума на дан 31.12.2008. године 
исказана је у износу 6.252.474 КМ, а по налазу ревизије 2.991.616 КМ. 
Краткорочна потраживања су исказана у износу од 153.498 КМ а односе се на плаћене 
авансе (депозите) према авио превознику Austrojet из Салцбурга. Авио превозник је, по 
уговору, био у обавези на крају реализације летова извршити поврат депозита 
(који оспорава). До дана билансирања поврат није извршен. 
Финансијске и обрачунске односе са другим повезаним јединицама, Министарство је 
исказало у износу од 1.924.117 КМ. 

Стална средства су исказана у Билансу стања у износу од 4.174.725 КМ а чине их: 
набавна вриједност (4.242.271 КМ), исправка вриједности (73.719 КМ), неотписана 
вриједност (4.168.552 КМ), остала нематеријална улагања набавне вриједности (7.424 
КМ), исправке вриједности (1.251 КМ), неотписане вриједности (6.173 КМ).  

Оснивачака улагања износе 60.000 КМ, а чине их: оснивачки улог Владе РС у износу од  
50.000 КМ који је уплатила Републичка дирекција за цивилну ваздушну пловидбу Бања 
Лука по одлуци Владе РС број 04/1-012-539/08 од 11.01.2008. године и представља 
оснивачки улог Владе у Јавном предузећу „Аеродром Требиње” а.д. Требиње и износ од 
10.000 КМ који је Министарство уплатило Јавном предузећу „Аутопутеви Републике 
Српске“ на име оснивачког улога а по рјешењу Владе РС о одобрењу реалокације 
средстава број 04/1-012-2878/08 од 11.12.2008. године. 

Евидентирање оснивачког улагања у ЈП „Аеродром Требиње” које је уплатила 
Републичка дирекција за цивилну и ваздушну пловидбу у Министарству, извршено 
је према Инструкцији Министарства финансија бр.06.09/052-2007/08 од 15.03.2008. 
године.  
Наведено улагање је требало евидентирати у Републичкој дирекцији за цивилну и 
ваздушну пловидбу, мјесту настанка пословног догађаја. 
Основна средства у припреми-остале зграде су исказана у износу од 3.460.858 КМ. По 
налазу ревизије основна средства су мања за 3.260.858 КМ. Односе се на средства из 
Програма јавних улагања РС а по Одлуци број 04/1-012-1040/08 од 22.05.2008. године 
200.000 КМ, уплаћена Министарству финансија и трезора БиХ на основу Споразума о 
заједничком финансирању пројекта „Обиљежавање пловног пута ријеке Саве“ (споразум 
је закључен између Министарства комуникација и транспорта БиХ, Федералног 
министарства промета и комуникација, Министарства саобраћаја и веза РС и Брчко 
Дистрикт БиХ). У 2008. години средства нису реализована јер је трајао процес јавних 
набавки и избор извођача. 

У оквиру основних средстава су исказана капитална улагања у изградњу мреже 
аутопутева-консултантске услуге у износу од 3.260.858 КМ, на основу Одлуке Владе РС 
број 04/1-012-527 од 06.03.2008. године, Уговора број 13.02/404-1482-1/07 од 24.03.2008. 
године закљученим између Министарства саобраћаја и веза и консултантске куће 
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Deloitte Central Europe Limited д.о.о Кипар.  

Признавање трошкова консултантских услуга (стручних-савјетодавних услуга-
техничке, финансијске и правне у поступку додјеле концесије, изради 
инвестиционо техничке документације и оснивању концесионог предузећа за 
изградњу, одржавање и коришћење мреже аутопутева у РС, на бази јавног 
приватног партнерства) у набавну вриједност сталних средстава-остале зграде 
није у складу са МРС ЈС-17 Некретнине, постројења и опрема и МСФИ (МРС 38- 
Нематеријална имовина), јер не испуњава захтјеве стандарда за признавање 
средства/имовине. 
Краткорочне обавезе и разграничења на дан 31.12.2008. године су исказане у износу 
од 2.077.749 КМ. Краткорочне текуће обавезе највећим дијелом чине обавезе према 
добављачима  (756.863 КМ), остале обавезе-за грантове помоћи из буџета (153.132 КМ) 
и обавезе према запосленим за децембар 2008. године (137.353 КМ).  

Износ од 1.028.722 КМ односи се на преостала средства од GSM licence (Министарство 
финансија и трезора БиХ уплатило је 11.100.000 КМ на жиро-рачун код NLB Razvojne 
banke, од којих је 10.071.278 КМ дозначено за финасирање изградње аутопута Бања 
Лука-Градишка,  по инструкцијама ЈП „Путеви Републике Српске“). 

Извори средстава исказани на дан 31.12.2008. године износе 4.174.725 КМ и одговарају 
садашњој вриједности сталних средстава која се воде у Министарству. 

Према налазу ревизије стална средства (остале зграде) као и извори средстава су 
прецјењени за 3.260.858 КМ и представљају трошкове материјалних улагања-
уговорене услуге. 
Потенцијалне обавезе по основу судских спрова у току у којима је Министарство тужена 
странa без ефеката затезних камата износе 133.175 КМ, од чега: 2 радна спора износе 
(59.575 КМ) и 2 спора за надокнаду штете износе (73.600 КМ). 

Министарство није успоставило ванбилансну евиденцију судских спорова. На основу 
информација из правне службе о процјени исхода спорова у току на терет Министарства,   
планирају се средства у буџету.  

Препоручујемо Министарству да успостави ванбилансну евиденцију судских 
спорова. 

 

2.6. Ноте уз финансијске извјештаје 
Ноте уз финансијске извјештаје су достављене у складу са Међународним 
рачуноводственим стандардом 1–Презентација финансијских извјештаја и исте у 
довољној мјери објашњавају позиције у финансијским извјештајима.  

                                                                                                                              

                                                                             Ревизорски тим:                                    

                                                                                        Мира Раљић     

                                                                                             Сњежана Тубић 

                                                                                                          Драган Милошевић           


