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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Предмет 
Извршили смо ревизију приложеног биланса стања Министарства саобраћаја и 
веза (у даљем тексту: Министарство), са стањем на дан 31. децембар 2009. 
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.   
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Мишљење 
По нашем мишљењу, финансијски извјештаји Министарства, по свим битним 
питањима приказују истинито и фер стање имовине и обавеза на дан 31. 
децембра 2009. 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 2009. години је било у свим материјално 
значајним аспектима усклађено са законском регулативом. 

 
Не изражавајући  резерву на дато мишљење скрећемо пажњу на потребу: 
 

o правилне класификације у складу са Контним оквиром за кориснике 
прихода буџета републике, општина  градова  и фондова; 

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

 

 

Бања Лука, 18.03.2010. године 

                                                                                                  Главни ревизор 

                                                                                     мр Бошко Чеко 
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II РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

 

Препоручујемо Министру:  

 

1. Да обезбиједи примјену класификације дефинисане Контним 
оквиром за кориснике прихода буџета, републике, општина и 
градова и фондова; 

2. Да доноси план набавке роба, услуга и капиталних улагања и 
у уговорима о набавкама дефинише заштитне клаузуле за 
случај неизвршења уговорних обавеза. 

 

 

Током ревизије финансијских извјештаја Министарства за 2009. годину уочили 
смо одређене пропусте и тенденције, које уколико се наставе у будуће, могу 
имати материјално значајан утицај на финансијске извјештаје. О истима смо 
упознали надлежне у Министарству путем Писма менаџменту. 
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III ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ 

1. Увод 
Министарство саобраћаја и веза РС (у даљем тексту Министарство) као 
републички орган управе организовано је у складу са 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. 
У  складу са чланом 20. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске 
(Службени гласник Републике Српске број 98/05) Министарство је 31.03.2010. 
године, доставило Примједбе на Нацрт извјештаја о ревизији финансијских 
извјештаја Министарства за период 01.01.-31.12.2009. године, број РВ011-10 од 
18.03.2010. године. 

Главнa служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је размотрила 
достављене  Примједбе и није установила да су такве природе да могу утицати 
на форму и садржај извјештаја и промијенити утврђене налазе и мишљење, а 
на Примједбе даје Одговор под бројем 05/0903-74/10 од 01.04.2010. године. 

 

2. Провођење препорука из претходног извјештаја 
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је у ревизорском 
извјештају о ревизији финансијских извјештаја Министарства за 2008. годину  
дала 7 препорука.  Министарство је провело 3 препоруке.   

Четири препоруке нису проведене, а  односе се на: 

- мониторинг (преиспитивања ефикасности система интерних контрола); 

- успостављање адекватне аналитичке евиденције добављача; 

- класификацију дефинисану Контним оквиром за кориснике прихода буџета, 
републике, општина и градова и фондова (Тачка 3 Извјештаја); 
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- планове набавки роба, услуга и капиталних улагања и да приликом 
закључивања уговора о набавкама дефинише заштитне клаузуле за случај 
неизвршења уговорних обавеза (Тачка 4.1.4 Извјештаја). 

 

 

3. Закључак о функционисању интерних контрола 
Организацију, систем рада, руковођења и контролу у важним процесима рада 
Министарства дефинишу нормативни акти:  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 кориштењу основних средстава и 
Измјене правилника, Правилник о накнадама и другим примањима запослених,   
Правилник о рачуноводству.  
Правилником о интерним контролама су дефисани поступци са средњим и 
високим ризиком, али не и преиспитивање ефеката процјене ризика. 

Попис представља кључну контролну активност код провјере вјеродостојности 
књиговодствених евиденција и тачности финансијских извјештаја. Редован 
годишњи попис је обављен у складу са Правилником о начину и роковима 
вршења пописа и усаглашавања књиговодственог са стварним стањем. Разлике 
по попису нису констатоване, али је ревизија уочила 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). 

Предвиђено je да Министар формира комисију која ће вршити надгледање и 
провођење интерних контролних поступака и одредби наведеног Правилника. У 
току ревидиране године вршено je праћење и надгледање одговарајућих 
контролних активности од стране комисије. 

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

Препоручујемо Министру да обезбиједи примјену класификације 
дефинисане Контним оквиром за кориснике прихода буџета, републике, 
општина и градова и фондова. 
 

 

4. Финансијски извјештаји 

4.1. Извјештај о извршењу буџета 
4.1.1. Припрема, израда и доношење буџета 
Министарство је у складу са Законом о буџетском систему РС, поднијело 
Министарству финансија РС, буџетски захтјев за период 2009-2011. година у 
оквиру којег за реализацију постојећих задатака и активности у 2009. буџетска 
ограничења износе 52.037.170 КМ. Одлуком о усвајању буџета РС за 2009. 
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годину, Министарству су одобрена средства у износу од 50.238.248 КМ. Одлуком 
о Ребалансу Буџета РС, Министарству су одобрена средства у износу од 
51.113.000 КМ (више за 874.752 КМ или 2% у односу на одобрени буџет-Табела 1 
у прилогу).  
У односу на усвојени буџет ребалансом су одобрена већа средства за текуће 
помоћи за износ од 1.169.730 КМ (износ од 1.000.000 КМ за суфинансирање 
пројеката). 
Послије ребаланса, по истеку буџетске године извршена је 1 реалокација по 
рјешењу Владе РС у износу од 47.433 КМ.  
 
Коначно извршење буџета Министарства са 31.12.2009. године, износи 
51.009.831 КМ, што је за 103.169 КМ мање од износа утврђеног ребалансом. 
  

 

4.1.2. Текући трошкови 
Бруто плате су исказане у износу 802.047 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 7.948 КМ, од  којих се 7.043 
КМ односи  се на накнаду трошкова превоза на посао и с посла. Накнаде за 
превоз на посао и с посла од јуна мјесеца 2009. године исплаћују се на бази 
стварних трошкова, на основу вјеродостојне документације.  

Трошкови матeријала и услуга износе 4.393.011 КМ мањи за 3% од планираних, а 
чине их: путни трошкови (53.099 КМ), трошкови комуналних и комуникационих 
услуга од (23.628 КМ), набавка матeријала (43.117 КМ), трошкови услуга превоза 
и горива (19.954 КМ), закупа имовине и опреме (5.616 КМ), трошкови текућег 
одржавања (16.904 КМ), трошкови осигурања (8.517 КМ) и уговорене услуге 
(4.220.652 КМ).  

У оквиру уговорених услуга исказане су: услуге медија и штампе (2.969 КМ), 
услуге јавног информисања-претплате (5.736 КМ), трошкови репрезентације, који 
се односе на угоститељске услуге (24.908 КМ), услуге стручног образовања 
(4.934 КМ), правне услуге (5.109 КМ), интелектуалне услуге (49.223 КМ), судска 
рјешења и таксе (5.960 КМ). Остале стручне услуге износе 4.118.978 КМ, а 
односе се на консултантске услуге у изградњи мреже аутопутева које су до 
Ребаланса буџета имале третман капиталних улагања. ЈП „Аутопутеви“ РС 
почело је са радом те су преостале обавезе по Уговору бр.13.02/404-1482-1/07 од 
24.03.3008., које је Министарство закључило са Deloitte Centrаl Europe Limited 
d.о.о. са сједиштем на Кипру, пренијете у његову надлежност од почетка 2010. 
године.  

Текуће помоћи су исказане у укупном износу 45.279.280 КМ, у оквиру 
ребалансом утврђених средстава, а односе се на: Субвенције јавним 
предузећима (44.247.680 КМ); Помоћи у иностранству (1.000.000 КМ); Помоћи 
непрофитним организацијама (30.000 КМ) и Помоћи појединцима (1.600 КМ). С 
обзиром на карактер наведених издатака/помоћи, даља презентација истих као 
''помоћ у иностранству'' није одговарајућа. 

Субвенције јавним предузећима се односе на суфинансирање Жељезница 
Републике Српске (33.317.680 КМ), суфинансирање јавне жељезничке 
корпорације БиХ (480.000 КМ), суфинансирање JP SKY Srpska (250.000 КМ), 
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суфинансирање ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ (400.000 КМ) и 
суфинансирање ЈП „Путеви Републике Српске“ (9.800.000 КМ).  

Ребалансом буџета за суфинансирање Жељезница Републике Српске су 
планирана и дозначена средства у износу 33.317.680 КМ, и то: 

- за суфинансирање јавног путничког жељезничког саобраћаја 3.934.351 КМ, а 
на основу Уговора о суфинансирању жељезничког саобраћаја од интереса за 
Републику Српску број 13.04/340-435/09 од 19.5.2009. године и 
- за суфинансирање одржавања и управљања жељезничком инфраструктуром 
28.553.019 КМ, а на основу Уговора о суфинансирању жељезничке 
инфраструктуре Републике Српске број 13.04/340-435/09 од 19.05.2009. године; 
- за плаћање студије изводљивости фирми ISAF Europen Corporatio, Italy 
(830.310 KM). 

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

ЈП „Путеви Републике Српске“ дозначена су средства у износу од 9.800.000 КМ 
и то за финансирање пројеката локалне инфраструктуре на подручју општина: 
Градишка (1.900.000 КМ), Србац (1.800.000 КМ), Лакташи (4.300.000 КМ) а на 
основу одлуке Владе РС број: 04/1-012-2146/09 од 12.02.2009. године. Износ од 
1.800.000 КМ предвиђен је за плаћање ПДВ по пројектима који се финансирају 
из ино кредита.   

Помоћи у иностранство исказне у износу 1.000.000 КМ се односе на дозначена 
средства Жељезницама Републике Српске за плаћање ПДВ по Пројекту БиХ II 
(Одлука о прихватању задужења Републике Српске према EIB-по Пројекту 
жељезнице БиХ II, No 2004-0626  број: 01-1516/06 од 29. новембра 2006. године), 
а која треба вратити у буџет након имплементације пројекта (крај 2012. године), о 
чему је потписан уговор са Жељезницама РС бр 13.04/340-3027/09 од18.12.2009. 
године.    

Корисници помоћи су достављали Министарству сваког мјесеца извјештаје о 
намјенски утрошеним средствима, односно по завршетку пројеката 
финасираних путем ЈП „Путеви РС“ (финансирање путне мреже). 

Помоћ непрофитним организацијама (30.000 КМ) се односи на суфинансирање 
удружења Савеза радио аматера Републике Српске.  

Капиталне помоћи су исказане у износу 457.989 КМ, на нивоу планираних, а 
односе се на издвајања за изградњу ТВ предајника Радио-Телевизије 
Републике Српске (453.000 КМ) и трошкове релизације Пројекта израде 
истраживачко стратешке студије у вези кредитног рејтинга РС, на основу 
уговора број 06.07/404-123-2/08 (4.989 КМ) потписаног 31.12.2008. године.  

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

 

4.1.3. Капитална улагања 
Ребалансом Буџета РС одобрена су средства у износу од 20.000 КМ (18.000 КМ 
за набавку опреме и 2.000 КМ за набавку сталних средстава у облику права). За 
набавку опреме (намјештај, компјутерска опрема, фотографска опрема) 
утрошено је 12.831 КМ, док износ од 2.000 КМ представља оснивачки улог у 
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Јавно предузеће „Пруга узаног колосјека Срнетица-Млиништа-Шипово“ Бања 
Лука. 

Нематеријална улагања у износу од 47.433 КМ односе се на плаћање ПДВ за 
примљене софтвере и лиценце, без накнаде, за техничке прегледе возила. За 
наведени износ извршено је резервисање за плаћање у 2010. години када ће и 
бити увећана нематеријална улагања примљеног софтвера и лиценци за 
техничке прегледе возила.  

4.1.4. Набавке 
У току ревидиране године на снази су биле мјере штедње, па су вршене само 
неопходне набавке по конкурентским поступцима. И даље се не доноси план 
набавки,  а у уговорима не дефинишу заштитне клаузуле за случај кашњења и 
неизвршења уговорних обавеза. 

Препоручује се Министру да доноси план набавке роба, услуга и 
капиталних улагања и у уговорима о набавкама дефинише заштитне 
клаузуле за случај неизвршења уговорних обавеза. 
 

4.2. Биланс успјеха 
4.2.1. Приходи 
Министарство је у Билансу успјеха исказало укупне приходе у износу од 
51.009.831 КМ, који су у цјелости обезбијеђени из буџета РС (Табела 2 у 
прилогу).  

4.2.2. Расходи 
Укупни расходи су исказани у износу од 50.947.568 КМ (Табела 2 у прилогу). 

4.2.3. Разлика прихода и расхода 
Разлика вишка прихода над расходима исказана је у износу од 62.263 КМ. 

 

 

4.3. Биланс стања 
4.3.1. Актива 
Финансијски извјештај Биланс стања на дан 31.12.2009. године је састављен на 
основу евиденција у Главној књизи Трезора. Укупна билансна сума на дан 
31.12.2009. године исказана је у износу 3.261.998 КМ. 
Краткорочна потраживања су на нивоу 2008. године и исказана су у износу од 
153.498 КМ, а односе се на плаћене авансе (депозите) према авио превознику 
Austrojet из Салцбурга који је био у обавези да на крају реализације летова 
изврши поврат депозита (који оспорава). У току 2009. године изабрана је 
адвокатска канцеларија за заступање у судском спору и покренут је спор пред 
судом у Салцбургу за наплату потраживања. 
Финансијске и обрачунске односе са другим повезаним јединицама, 
Министарство је исказало у износу од 2.008.509 КМ. 
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Стална средства су исказана у Билансу стања у износу од 1.097.970 КМ а чине 
их: набавна вриједност (945.023 КМ), исправка вриједности (130.757 КМ), 
неотписана вриједност (814.265 КМ), остала нематеријална улагања набавне 
вриједности (286.440 КМ), исправке вриједности (2.736 КМ), неотписане 
вриједности (283.704 КМ).  

Оснивачака улагања по почетном стању износила су 60.000 КМ. У складу са 
препорукама Главне службе за ревизију јавног сектора РС Министарство је 
искњижило износ од 50.000 КМ из пословних књига на име оснивачког улога ЈП 
„Аеродром Требиње“, Рјешењем о одобрењу реалокације средстава број: 04/1-
012-2-1511/09 од 26.08.2009. године Министарству су стављена средства на 
располагање у износу од 2.000 КМ које је Министарство 15.09.2009. године 
уплатило на име оснивачког улога у ЈП „Пруга узаног колосјека Срнетица-
Млиништа-Шипово“ (Одлука о оснивању број: 04/1-012-2-753/09 од 23.04.2009. 
године), (веза тачка 4.1.4 Извјештаја). 

Остала оснивачка улагања у износу од 10.000 КМ представљају оснивачки улог у 
JP SKY Srpska.   
Основна средства у припреми по почетном стању износила су 3.460.858 КМ. 
Министарство је провело препоруку Главне службе за ревизију јавног сектора РС 
те је износ од 3.260.858 КМ искњижило са ове групе средстава (011619) и извора 
средстава (311111) јер се нису стекли услови за признавање некретнина. Салдо 
од 200.000 КМ односи се на пројекат „Обиљежавања пловног пута ријеке Саве“ 
(из програма јавних улагања РС у 2008. години) и није активиран јер још увијек 
није завршен пројекат који се реализује на нивоу БиХ.  

Остала нематеријална улагања на дан 31.12.2009. године износе 286.440 КМ а 
чине их нематеријална улагања која су добијена од Конзорција, који чине: 
Машински факултет Универзитета у Бања Луци, Саобраћајни факултет у Добоју 
Универзитета у Источном Сарајеву, ЕИБ-Интернационале-Центар за моторна 
возила из Бања Луке и „Audiotex“ из Бања Луке, након потписивања Анекса 
уговора о обављању стручних послова из области техничких прегледа возила, 
између Министарства и Конзорција, који је потписан 28.12.2009. године.  

Конзорциј је пренио без накнаде Интегрални информациони систем у 
вриједности 279.017 КМ без ПДВ и то: апликативни SW за TP I ERP у вриједности 
187.800 КМ; апликативни SW BI у вриједности од 20.000 КМ; лиценцу Oracle у 
вриједности од 61.217 КМ и лиценцу Micro Strategy у вриједности од 10.000 КМ.  

4.3.2. Пасива 
Краткорочне обавезе и разграничења на дан 31.12.2009. године су исказане у 
износу од 2.164.028 КМ. Краткорочне текуће обавезе (2.032.718 КМ) највећим 
дијелом чине обавезе према добављачима (372.180 КМ), остале обавезе: за 
грантове помоћи из буџета (660.538 КМ), oстале краткорочне обавезе износе 
1.000.000 КМ, а односе се на обавезе према Жељезницама РС за 
суфинансирање пројеката и обавезе према запосленим за децембар 2009. 
године (82.197 КМ).  

Краткорочна разграничења износе 49.113 КМ а односе се на обавезу плаћања 
ПДВ за нематеријална улагања-софтвер и лиценце за техничке прегледе возила 
која су добијена без накнаде од стручне институције-Конзорциј, једној од чланица 
Конзорцијума („Audiotex“ Бања Лука) у износу од 47.433 КМ (веза 4.1.3. 
Извјештаја). Износ од 1.680 КМ односи се на неплаћене обавезе за доприносе из 
2001. године.   
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Извори средстава исказани на дан 31.12.2009. године износе 1.097.970 КМ и 
одговарају садашњој вриједности сталних средстава која се воде у 
Министарству. 

У току 2009. године са ове позиције искњижен је износ од 3.260.858 КМ 
(консултантске услуге у изградњи мреже аутопутева), као и износ од 50.000 КМ 
који је оснивачки улог у „Аеродром“ Требиње. Извори сталних средстава већи су 
за улагања у основна средства и нематеријална улагања (14.831 КМ) и средства 
добијена без накнаде (279.017 КМ), а смањена су за износ амортизације сталних 
средстава и нематеријалних улагања (59.745 КМ). 

4.4. Напомене уз финансијски извјештај  
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.  

4.5. Ванбилансне евиденције 
Ванбилансна евиденција износи 1.180.661 КМ. Обухвата: потраживања од 
Жељезница РС у износу од 1.000.000 КМ (помоћ у реализацији пројеката), која су 
намјењена за плаћање ПДВ по Пројекту БиХ (тачка 4.3.2. Извјештаја) и  
евиденцију потенцијалних обавеза по основу судских спрова у току у којима је 
Министарство тужена странa у износу од 218.236 КМ без ефеката затезних 
камата, а односе се на 2 радна спора вриједности 59.575 КМ и 4 спора за 
надокнаду штете вриједности 158.661 КМ. 

Ревизорски тим: 

Мира Раљић 

               Сњежана Тубић 

                                                                                                     Драган Милошевић
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