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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Предмет 

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја (Преглед прихода, примитака, 
расхода и издатака; Преглед имовине, обавеза и извора; Извјештај о броју и 
структури запослених) Министарства  рада и борачко инвалидске заштите РС за 
2011. годину са стањем на дан 31. децембар 2011. године, те ревизију усклађености 
пословања за исти период. Ревизијом смо обухватили преглед значајних 
трансакција, образложења уз финансијске извјештаје и примјену рачуноводствених 
политика у ревидираном периоду.  

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 

Министар је одговаран за припрему и фер презентацију ових финансијских 
извјештаја, а у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања који 
подразумијева примјену Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор 
и Правилника о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета 
републике, општина, градова и фондова. 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 корупције и 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 важећом законском и другом надлежном регулативом. 

Одговорност ревизора 

Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извјештајима на основу 
проведене ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног 
сектора, ISSAI (INTOSAI) 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 законском и другом надлежном регулативом. 

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 и 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, с обзиром на прописани оквир 
извјештавања довољни и одговарајући и да обезбјеђују основу за наше ревизорско 
мишљење о финансијском стању имовине, обавеза и извора, извршењу буџета и 
намјени трошења јавних средстава. Због чињенице да предметни финансијски 
извјештаји не презентују финансијски резултат пословања, не изражавамо 
мишљење о истом за 2011. годину. 
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Основа за изражавање мишљења са резервом 
 
Као што смо навели у напоменама под тачком 4.3.4, 4.3.5 и 4.7 Извјештаја, 
Укупне обавезе на дан 31.12.2011. године су подцијењене за ефекте 
неевидентираних  законских обавеза за дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике у износу од 9.590.602 КМ, а које су биле 
обелодањене у Напоменама уз финансијске извјештаје  као потенцијалне обавезе.  
У току ревизије, а након датума издавања финансијских извјештаја (у 2012. г) 
извршено је признавање обавеза и  унос у ГКТ.  

 Мишљење са резервом 

По нашем мишљењу, финансијски извјештаји Министарства рада и борачко 
инвалидске заштите РС, осим за ефекте које има питање наведено у пасусу Основа 
за мишљење са резервом, истинито и објективно приказују, у свим материјално 
значајним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2011. 
године и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са 
прописаним оквиром финансијског извјештавања. 

Финансијско пословање Министарства  рада и борачко инвалидске заштите  РС у 
току 2011. године, је било у свим материјално значајним аспектима, усклађено са 
важећом законском и другом надлежном регулативом. 

Скретање пажње 

Не изражавајући даље резерву на дато мишљење скрећемо пажњу на сљедеће: 

1) Неодобравање средстава у Буџету РС од стране виших нивоа власти  у 
висини законом утврђених права крајњих корисника који своја права 
остварују у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и 
породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата РС и Законом о 
раду у износу од 24.565.433 КМ. 

2) Неусклађеност рачуноводствених политика у случају признавања и 
исказивања расхода обрачунског карактера и обавеза за које нису 
обезбијеђена средства у буџету, а које захтијевају одливе новчаних 
средстава. Због наведеног, није у потпуности обезбијеђена економска 
класификација буџетских расхода  по намјенама  и потпуност  евиденција о 
обавезама.  

3) Наредбом о обавезном уносу свих обавеза буџетских корисника у главну 
књигу трезора РС унесени су као расходи обрачунског карактера  накнаде за 
борачки додатак, одликовања и здравствену заштиту бораца, војних 
инвалида, ППБ и ЦЖР у износу од 14.974.831 КМ. Наведени расходи немају 
карактер ''обрачунских расхода―.   

4) Као посљедица примјене  Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у РС нису 
евидентиране  обавеза  за резервисања у износу од 489.825 КМ у истом 
периоду када су и резервисана буџетска средства за издатке за 
нефинансијску имовину. 
 

Бања Лука, 24.07. 2012. године.     Главни ревизор 

         Мр Бошко Чеко  
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II РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

 

Препоручује се министру да обезбиједи: 

 

1 Провођење раније датих препорука у потпуности од стране Главног 
ревизора.  

2 Заједно са Министарством финансија и Владом РС признавање обавеза 
Републике као изведених законских обавеза, верификацију и начин њихове 
исплате.  

3  Да преиспита досадашњу праксу закључивања уговора о дјелу за послове 
за које се може примијенити уговор о раду, те усагласи сходно врсти 
уговорених накнада обрачун и уплату пореских обавеза. 

4 Процедуру у вези са евидентирањем и признавањем дознака од поврата 
инвалиднина, као прихода буџета по основу накнаде штете, те реално 
исказивање расхода обрачунског периода, 

5 Надзор над радом општинских одјељења борачко-инвалидске заштите у 
циљу елиминисања статуса повлаштених дуплих корисника, који ће због  
њиховог неблаговременог поступања  и настале застаре за наплату дуга  
бити ослобођени од  накнаде штете буџету РС. 

6 Досљедну примјену свих одредаба Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и  

7 Покрене иницијативу према Министарству финансија за измјену и допуну 
рачуноводствених политика у вези са  третманом обавезе за резервисања 
за издатке за нефинансијску имовину с циљем евидентирања  истих у ГКТ 
на дан билансирања.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја Министарства рада и борачко- 
инвалидске заштите  РС за период 01.01.-31.12.2011. године  

4 

 

III ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

 

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите РС (у даљем тексту 
Министарство) је републички орган управе формиран Законом о републичкој 
управи. Чланом 25. Закона о републичкој управи (Сл. гл. РС бр. 118/08 и 11/09), 
те чланом 5. Закона о измјенама и допунама Закона о републичкој управи (Сл. 
гл. РС бр. 74/10) утврђен је дјелокруг рада и надлежност. 

Министарство врши управне и друге стручне послове  који се односе на радне 
односе радника и њихова права из рада у свим облицима рада изузев радника 
који имају својство државних службеника, зараде и остала примања из радног 
односа, запошљавање, заштиту на раду, пензијско-инвалидско осигурање за 
све облике рада, привремено запошљавање радника у иностранству у 
координацији са надлежним Министарством БиХ, међународне конвенције 
рада, остваривање права из радног односа радника привремено запослених у 
иностранству и послове везане за њихов повратак и запошљавање у земљи, 
заштиту бораца, ратних и мирнодопских војних инвалида, заштиту цивилних 
жртава рата и цивилних инвалида рата, заштиту чланова породице лица на 
обавезној војној вјежби, уређивање и одржавање споменика, спомен обиљежја 
и гробова бораца, пружање информација путем медија и других видова 
информисања о свом раду и врши друге послове у складу са законом и другим 
прописима РС и БиХ. 

Под директном организационом надлежношћу Министарства се налазе: Фонд 
пензијског и инвалидског осигурања, Завод за запошљавање, Агенција за мирно 
рјешавање спорова и Економско-социјални савјет. Министарство заједно са 
Министарством здравља и социјалне заштите има надлежност над Фондом за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида.  

У поступку остваривања права која произилазе из Закона о правима бораца, 
војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата 
РС и Закона о заштити цивилних жртава рата учествују и надлежна одјељења 
за послове борачко-инвалидске заштите локалних заједница. 

Поред Закона о републичкој управи, функционисање Министарства ближе 
дефинишу: Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 
бораца одбрамбено-отаџбинског рата РС, Закон о заштити цивилних жртава 
рата, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о раду, Закон о 
професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида, 
Закон о економско-социјалном савјету РС, Закон о посредовању у 
запошљавању и правима за вријеме незапослености и Закон о мирном 
рјешавању радних спорова. 

Средства за рад  Министарству се утврђују и распоређују у Буџету Републике 
Српске, а пословање  обавља преко Јединственог рачуна Трезора (у даљем 
тексту ЈРТ).  

Поред сједишта у Бањој Луци Министарство има организована одјељења за 
управно-надзорне послове на Палама и у Билећи. 

У складу са чланом 20. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске (Сл. 
Гл,. РС број:98/05) Министарство  је 23.07.2012. године доставило Примједбе на 
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Нацрт извјештаја о ревизији финансијских извјештаја, број РВ027-12, од 
06.07.2012. г. Примједбе су достављене у Законом прописаном року.  

Главни ревизор је размотрио достављене Примједбе  на Нацрт извјештаја (2)  и 
дјелимично измјенио основ за изражавање мишљења са резервом по основу 
неевидентирања обавеза за  резервисања  за набавку нефинансијске имовине 
(примједба бр.1), обзиром да су исте посљедица провођења политика 
дефинисаних од стране Министарства финансија. Уз коначан Извјештај  
Министарству је достављен  Одговор, број:05/0903-351-5/11.  

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

2. Спровођење препорука из претходног извјештаја  

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске извршила је 
ревизију финансијских извјештаја Министарства за 2010. годину, те изразила 
мишљење са резервом на финансијске извјештаје и законитост пословања. У 
циљу унапређења система интерних контрола и отклањања утврђених 
неправилности, Министарству је дато девет препорука. Министарство је 
доставило План за провођење препорука, сходно члану 20. став 3. Закона о 
ревизији јавног сектора РС, те у току ревизије и Извјештај о реализацији Плана 
активности на провођењу препорука ГСР ЈС.  

Освртом на дате препоруке ревизије, те увидом у предузете активности 
Министарства у извјештајном периоду, утврђено је да су препоруке  које се 
односе на процјену наплативости и отпис датих аванса и потраживања старијих 
од годину дана, признавање средстава у припреми према степену завршености 
радова  и објелодањивања уз финансијске извјештаје проведене. Провођење 
осталих препорука је  у току што је потврђено и Извјештајем о реализацији  
плана активности Министарства. Највећи дио препорука  је условљене  радом 
других нивоа власти као што су: Народна скупштина РС, Влада РС, општинска 
одјељења борачко-инвалидске заштите, фондови, локалне заједнице у случају 
заједничких улагања и др. 

Крајем 2011 и почетком 2012 године донесени су: Закон о правима бораца, 
војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата 
РС, Закон о ПИО, Закон о споменицима и спомен обиљежјима ослободилачких 
ратова, којим су на другачији начин  дефинисани обим права  и начин њихове 
исплате, а чија примјена  ће дати  ефекте у 2012. години. 

 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Унутрашња организација и систематизација радних мјеста, дјелокруг рада, 
начин руковођења,  као и остала питања везана за организацију и рад су 
уређена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите РС објављеним у 
Сл. гл.  РС бр. 93/10 и   измјенама објављеним  у Сл. гл.  РС бр. 65/11.   

За обављање послова  из дјелокруга рада Министарства, Правилником је  
систематизовано 116 радних мјеста, укључујући и радно мјесто руководиоца 
органа, са 82 радна мјеста за државне службенике, 56 радних мјеста за 
намјештенике, два савјетника министра, шеф Кабинета и возача министра, 
укупно 143 извршиоца. 
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Према Извјештају о броју и структури запослених на дан 31.12.2011. г. исказан 
је  просјечан број  запослених  на основу  часова рада  од 87 и  стања на крају 
мјесеца 90. Према евиденцијама кадровске службе у Министарству је на крају 
периода било запослено 80 извршилаца са уговором на неодређено вријеме и 
9 на одређено вријеме што чини попуњеност око 63% .  
У случају рада на одређено вријеме  већем броју извршилаца продужаван је 
уговор о раду више пута у последње  двије године.  Продужавање радног 
односа  запосленим на одређено вријеме по више пута на шест мјесеци је у 
супротности са  Законом о државним службеницима. Чланом 17. Став 2. Закона 
о раду раднику је дато право  да у случају рада код послодавца на одређено 
вријеме дуже од двије године, уз изричиту или прећутну сагласност 
послодавца, заснива радни однос на неодређено вријеме.  
Имајући у виду Закључак Владе РС којим се ограничава пријем нових 
извршилаца у републичкој управи, одобрену систематизацију, те законска 
права запослених на одређено вријеме, сматрамо да ова питања  треба заједно 
са Владом разријешити у наредном периоду како би се избјегли евентуални 
судски спорови.   

За обављање текућих активности Министарство ангажује већи број извршилаца 
за рад у комисијама по уговору о дјелу (за оцјену  инвалидности и  ревизију 
степена инвалидности, рјешавање предмета по  члану 182 Закона о раду, 
полагање испита и оцјену испуњености услова за издавање лиценци у области 
заштите на раду, оцјене репрезентативности синдиката и др.), као и за 
обављање појединих послова који су дефинисани  унутрашњом организацијом 
и систематизацијом радних мјеста у Министарству.    

Организација система рачуноводственог  евидентирања је успостављена кроз  
Главну књигу Трезора (у даљем тексту  ГКТ)  и приказује стање и промјене на 
имовини, обавезама, властитим изворима, приходима и приливима и 
расходима и одливима у току обрачунског периода и иста представља основ за 
израду финансијских извјештаја на нивоу фонда 01 и 03.  

Финансијске трансакције Министарства (буџет, наруџбе, обавезе према 
добављачима, плаћање и главна књига) евидентирају се у трезорском 
информационом систему (СУФИ1). Министарство финансија РС прописује 
правила безбједности СУФИ-а и, у техничком сегменту, имплементира та 
правила за све кориснике система. 

Информациони систем Министарства чине компјутерске апликације које је 
Министарство обавезно да води на основу закона и друге регулативе. То су 
софтверске апликације за: обрачун инвалиднина; евиденцију споменика И 
једнократних помоћи за лијечење; евиденцију  припадника МУП—потенцијалних 
носилаца права из борачко-инвалидске заштите; евиденцију војних пошта; 
евиденцију стамбеног збрињавања ППБ и РВИ; евиденцију из области рада 
(заштита на раду, захтјеви за отпремнину, регистри синдикалних организација и 
колективних уговора), канцеларијско пословање, обрачун плата и основна 
средства. 

Апликације нису повезане, чиме се умањује могућност централизованог 
извјештавања на нивоу корисника права из домена рада Министарства и 
могућност и ниво аутоматизованих контрола. Информациони систем 

                                                
1
 Систем за управљаое финансијским пперацијама РС  
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Министарства функционише у сложеном законском, организационом и 
техничком окружењу. 

Народна скупштина РС донијела је Закон о информационој безбједности2  у јуну 
2011. године, подзаконски акти3 предвиђени тим законом нису донесени у 
прописаном  року  од  6 мјесеци од ступања закона на снагу. У ревидираном 
периоду на снази је био документ Политика о безбједности Информационог 
система Владе РС, који је класификован као повјерљив и корисници 
информационог система, противно најбољим праксама4, нису упознати са тим 
правилником. Ревизији није омогућен приступ том документу. 

У Апликацији за обрачун инвалиднина, унос података врши се у општинским 
одјељењима, која су задужена за ресор права из области борачко – инвалидске 
заштите, а Министарство, преко опреме екстерног даваоца услуга и подршку 
предузећа које је аутор апликације, обједињује податке и врши њихову обраду 
на рачунарима, који су дио мреже Владе РС. 

Ревизији није презентована документација која би потврдила да Министарство, 
у складу са најбољим праксама, управља безбједношћу свог информационог 
система у свим сегментима. Како нисмо имали приступ документу Политика о 
безбједности Информационог система Владе РС, нисмо се могли увјерити да 
су, од стране других институција Владе РС, прописане и имплементиране 
адекватне мјере безбједности за информациони систем Министарства. 

У Секретаријату Министарства организовано је Одјељење за обрачун, 
информатику и развој информационих система у којем су дефинисани послови 
развоја, обраде и администрације информационог система и неки други 
послови који се не односе на информационе технологије. Одјељење треба, 
између осталог, да усклађује софтверска рјешења евиденција из закона 
ресорне надлежности Министарства.  

Правилником о интерним контролама и интерним контролним поступцима нису 
дефинисани поступци надгледања и спровођења интерних контролних 
поступака. 

Интерна ревизија је организационо успостављена. Систематизовано радно 
мјесто интерног ревизора при Кабинету министра није било попуњено у току 
извјештајног периода. Буџетска инспекција Министарства финансија није 
вршила контролу пословања.  

Надзор у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава 
рата врше Одјељења за управно-надзорне послове у Бања Луци, Билећи и нa  
Палама, као другостепени орган који врши и ревизију првостепених рјешења, 
које доносе општински органи. Ефекти проведене ревизије  су:  

 224 корисника личне инвалиднине су прешла  из више у нижу категорију, 
19 из ниже у вишу категорију инвалидитета, док је 47 корисника  
изгубило статус ратних војних инвалида (у даљем тексту РВИ) и 
призната права,  

 15 корисника породичне инвалиднине је изгубило статус породице 
погинулог борца  (у даљем тексту ППБ). 

                                                
2
 Службени гласник РС брпј 70/11 пд 12.7.2011. гпдине 

3
 Правилник кпји уређује  стандарде инфпрмаципне безбједнпсти (дпнпси Министарствп науке 

и технплпгије РС); уредба п мјерама техничке (дпнпси Влада РС)  
4
 ISO/IEC 27002:2005 Code od practice for information security management 
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Рад Одјељења за управно-надзорне послове је у директној вези са налазима 
љекарских комисија и исходом судских спорова који се воде код надлежних 
судова и има директан утицај на издатке по основу принадлежности из области 
борачко-инвалидске заштите.  

Попис, као облик унутрашњег надзора извршен је уз одређене мањкавости у  
обављању пописних активности.  

4. Финансијски извјештаји 

Према Правилнику о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета 
републике, општина, градова и фондова, појединачни буџетски корисници на 
крају извјештајног периода састављају финансијске извјештаје у виду 
табеларних прегледа који обухватају сљедеће информације: Преглед прихода, 
примитака, расхода и издатака исказаних у ГКТ на рачуноводственом фонду 01; 
Преглед имовине, обавеза и извора;  Извјештај о броју и структури запослених. 
Иако овакви извјештаји нису у складу са захтјевима МРС ЈС 1- Презентација 
финансијских извјештаја (чл. 62. став 2 Правилника о финансијском 
извјештавању), мишљења смо да усвојени рачуноводствени оквир у Републици 
Српској подразумијева да се све трансакције, процјене и политике требају 
одмјеравати у односу на усаглашеност са МРС ЈС. 

Министарство је сачинило на прописаним обрасцима финансијске извјештаје за 
Министарство, те Консолидовани финансијски извјештај и доставило 
Министарству финансија у утврђеном року. Након уочених слабости  у вези  са 
признавањем и рачуноводственим третманом  обавеза на дан билансирања, 
које у складу са рачуноводственим политикама имају статус законских а не 
потенцијалних обавеза, Министарство је извршило исправку грешке и 
доставило доказе о проведеном признавању обавеза  и уносу у ГКТ у 2012. 
години.  

Ревизорски налази и закључци о фер и истинитој презентацији финансијских 
извјештаја Министарства се ослањају на прописани оквир финансијског 
извјештавања.    

4.1. Планирање, припрема и доношење буџета 

Министарство је сачинило буџетски захтјев и доставило Министарству 
финансија на начин и у роковима утврђеним Законом о буџетском систему. 
Буџетским захтјевом су тражена средства у висини 544.800.221 КМ, више за 
61% од почетних буџетских ограничења и за 39% у односу на претходну годину. 
Министарство је  уз други буџетски захтјев сачинило и Кадровски план за 2011. 
годину. Буџетским захтјевом су тражена средства на позицији  личних примања 
за 102 извршиоца. 

У вези са раније датом препоруком да се  обезбједи планирање текућих помоћи 
у висини законом утврђених права крајњих корисника, за које се путем овог 
Министарства обезбјеђују средства у буџету, може се из наведеног  потврдити 
да су одговорна лица Министарства приликом израде пројекције буџета 
уобзирила дату препоруку и законски основ за обезбјеђење средстава по 
намјенама, али да исти није прихваћен од стране Министарства финансија. 
Министарство нема писано образложење од других нивоа власти у вези са 
неприхватањем предложене пројекције буџета за 2011. годину.  

Одлуком Народне скупштине РС о усвајању буџета РС за 2011. годину 
Министарству  су одобрена  средства у износу од  389.855.380 КМ,  од чега   за 
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плате и накнаде 2.293.000 КМ, расходе материјала и услуга 2.567.380 КМ, 
текуће помоћи 930.000 КМ, дознаке на име социјалне заштите  193.610.000 КМ, 
трансфере различитим нивоима власти 190.000.000 КМ, трансфере буџетским 
јединицама истог нивоа власти 440.000 КМ и  издатке за нефинансијску 
имовину  15.000 КМ  

Захтјевом за ребаланс буџета тражена су додатна средства у износу од 
37.433.472 КМ за лична примања, текуће дознаке за здравствену заштиту 
борачке популације и ППБ, капиталне помоћи за стамбено збрињавање ППБ и 
РВИ, трансфере  између различитих нивоа власти и издатке за нефинансијску 
имовину.  

Одлуком Народне скупштине РС о усвајању Ребаланса буџета за 2011. годину 
Министарству су одобрена средства у износу од 402.571.000 КМ, од чега: 
2.493.000 КМ за плате и накнаде,  2.567.380 КМ за расходе материјала и услуга, 
1.008.000 КМ за текуће помоћи, 202.376.000 КМ за дознаке на име социјалне 
заштите, 190.000.000 КМ за трансфере различитим нивоима власти, 440.000 КМ 
за трансфере буџетским јединица истог нивоа власти, 3.170.000 КМ за издатке 
за нефинансијску имовину и 517.000 КМ за издатке за отплату дугова.  

Након Ребаланса буџета извршено је девет реалокација (шест у оквиру 
буџетског корисника и три између буџетских корисника)  у износу од 2.330.132  
КМ. Министарство је користило средства буџетске резерве у износу од 100.000 
КМ. Оперативни буџет након извршених реалокација између буџетских 
корисника износи 402.616.000 КМ.  

Поред редовних буџетских средстава, Министарство је учествовало у 
реализацији пројекта заједно са Гендер центром, и по том основу располагало 
текућим помоћима у износу од 40.000 КМ.  

За потребе реализације Програма потпуног збрињавања породица погинулих 
бораца и ратних војних инвалида од I - IV категорије у Републици Српској за 
2011. годину обезбијеђена су додатна средства из Развојног програма 
2.080.711 КМ и за финансирање Фонда ПИО 20.000.000 КМ. Планирање и 
извршење пројекта из Развојног програма РС није реализовано преко 
Министарства као потрошачке јединице, ова потрошња је исказана на 
организационом  коду 09240001 - Средства приватизације.  

Извршење буџета је током године било неравномјерно. Министарство поштује 
мјесечне и кварталне лимите које му поставља Министарство финансија и у 
складу са расположивим средствима измирује преузете обавезе.  

Расходи и издаци  за 2011 годину су исказани у износу од   402.607.299 КМ што 
чини 100% од одобреног  ребаланса буџета. 

Поступајући по препорукама из ранијег периода извршене су корекције које 
произилазе из  признавања расхода/обавеза на обрачунској основи за које нису 
била одобрена средства у буџету или су настале обавезе биле веће од буџетом 
одобрених средстава (дознаке за отпремнине).  

Наредбом о обавезном уносу свих обавеза буџетских корисника у главну књигу 
трезора РС бр:06.15/020-183/12, од 01.02.2012. године буџетски корисници су 
имали обавезу да настале обавезе до 31.12.2011. године, за које нису постојала 
расположива средства  унесу у СУФИ систем (стварне обавезе су  биле веће од 
планираних). Сходно наведеном, као расходи обрачунског карактера  исказане  
исказане су накнаде за борачки додатак, одликовања и здравствену заштиту 
бораца, војних инвалида, ППБ и ЦЖР у износу од 14.974.831 КМ. Стварање 
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обавеза изнад планираних и одобрених буџетом није у складу са чл. 39. Став 1. 
Закона о буџетском систему. У складу са обрачунском основом рачуноводства 
ове обавезе се морају евидентирати, као и расходи за период у коме су 
настали.  

За обавезе по  изреченим рјешењима за исплату отпремнине у складу са 
Законом о раду, члан 182 (152) у износу од 9.590.602 КМ, нису обезбјеђена 
средства у буџету.  

Укупно недостајућа средства у односу на ребаланс буџета за 2011.г., по 
налазима ревизије, износе 24.565.433 КМ.  

Утврђивање права и признавање расхода/обавезе по основу накнаде на 
борачки додатак (годишње примање) и одликовања нису временски алоцирани  
са планирањем и извршењем расхода текућег периода, тј. у буџету текуће 
године се одобравају средства за исплату накнада за претходну годину. 
Мишљења смо да о овом питању неусклађености члана 84. тачка 2 Правилника 
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за кориснике буџета и Закона о извршењу буџета  надлежни нивои 
власти  посебно треба да одлуче. 

Препоручује се Министру да заједно са Министарством финансија и 
Владом РС обезбиједи признавање обавеза Републике као изведених 
законских обавеза, њихову верификацију и начин њихове исплате.  

4.2. Приходи и примици 

Укупни приходи су исказани у износу од 228.596 КМ, од чега се на фонд 01 
односи 187.316 КМ  и 41.280 КМ на фонд 03. 

Средства за  рад Министарства се обезбјеђују  из јавних прихода у  Буџету РС.   
Распоређена средства по Ребалансу буџета за 2011. годину износе 402.571.000 
КМ  и у складу са Правилником о извјештавању, нису исказани у обрасцима 
финансијских извјештаја 2 и 3а.  

Приходе фонда 01 чине: приходи од пружања јавних услуга  152.860 КМ, остали 
непорески приходи 20.072 КМ и приходи обрачунског карактера 14.384 КМ. 

Приходи од пружања јавних услуга су остварени и исказани по основу 
наплаћене административне таксе  за  издавање лиценци у области заштите на 
раду у износу од 38.850 КМ, а преостали износ од 114.010 КМ чине поврати 
инвалиднина на ЈРТ.   

Висина накнада које странке  уплаћују за  издавање лиценци у области заштите 
на раду је утврђена  Законом о административним таксама. Министарство нема 
јасну расподјелу послова, одговорности и овлашћења између надлежног 
ресора и рачуноводства Министарства у вези са евидентирањем насталих 
потраживања, праћењем наплате и извјештавања о наплаћеним приходима  на 
ЈРТ. Такође није успостављена благовремена комуникација са Министарством 
финансија и евидентирање извршених уплата по дужницима на име накнаде 
штете буџету, у помоћним евиденцијама Министарства и  ГКТ. 

Остали непорески приходи исказани су у износу од 20.072 КМ. У 2011. г. је 
уследила промјена рачуноводствене политике  у вези са начином признавања и 
евидентирања накнада које се рефундирају од фондова, исте се, у складу са 
Процедурама евидентирања рефундације боловања и плате приправника за 
кориснике буџета Републике, признају као расходи периода, уз истовремено 
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евидентирање краткорочних потраживања и признавање прихода. Исказани 
непорески  приходи  нису  у цјелости наплаћени у току фискалне године.  

Приходи фонда 03 су исказани у износу од 41.280 КМ, од чега се 40.000 КМ  
односи на средства гранта добијена у циљу имплементације FIGAP  програма у 
виду трансфера  између буџетских корисника истог нивоа власти, Министарства 
и Гендер центра.  

4.3. Расходи и издаци 

4.3.1. Расходи за лична примања  

Расходи за лична примања  су исказани у износу од  2.414.697  КМ, што чини 
извршење од  97%  у односу на ребалансом одобрена средства.  

Расходи бруто плата су исказани у износу од 2.331.706 КМ, што чини 97% од 
ребалансом одобрених средстава. Законом о измјенама и допунама Закона о 
платама запослених у органима управе РС умањени су  платни коефицијенти и 
ограничен раст нето плата запослених у 2011. години. Извршење расхода по 
основу бруто плата  у већем износу у односу на претходну годину  посљедица 
је измијењеног начина обрачуна пореза (елиминисање неопорезивог дијела 
пореске основице), повећања стопе доприноса, те промјене рачуноводствене 
политике у вези са начином признавања и евидентирања накнада које се 
рефундирају од фондова, као расхода периода.  Осим тога, извршење расхода 
у мањем износу у односу на одобрени буџет произилази из непријављеног 
радно-правног статуса одређеног броја извршилаца који своја права по основу 
рада остварују  путем накнада  мимо радног односа.  

Накнаде трошкова запослених износе 82.991 КМ што чини 97%  од ребалансом 
одобрених средстава, а односе се на накнаде за: превоз 59.370 КМ, одвојени 
живот 500 КМ, отпремнине 4.718 КМ, помоћи радницима 17.706 КМ и порезе и 
доприносе  на накнаде  697 КМ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Критеријуми за остваривање права на накнаду за превоз су утврђени  
Правилником о накнадама и другим примањима и у складу су са смјерницама 
Владе РС. За остваривање права на накнаду за превоз запослени подносе 
доказе о испуњености услова.  

Помоћи запосленим и породици у случају смрти радника су извршене на основу 
рјешења министра, а у складу са Правилником о накнадама и другим 
примањима у Министарству.  

 

4.3.2. Расходи по основу коришћења  роба и услуга 

Расходи по основу коришћења материјала, роба и услуга фонда 01 су 
остварени у износу 2.075.719 КМ што чини 81% од ребалансом одобреног 
буџета, и већи су за 1% у односу на претходну годину. Недостајућа средства по 
појединим позицијама расхода су обезбијеђена реалокацијом у оквиру 
буџетског корисника.  

Расходи фонда 03 износе 29.773, а чине их  расходи закупа 840 КМ, режијских 
трошкова 2.759 КМ, службеног путовања 5.424 КМ, стручне услуге 8.424 КМ и 
остали непоменути расходи 12.326 КМ.  

Укупни расходи по основу коришћења материјала, роба и услуга (фонд 01 и 03) 
износе 2.105.492 КМ. 
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Расходи утрошка енергије, комуналних и комуникационих  услуга су исказани у 
износу од 145.203 КМ,  што чини 33%  од ребалансом одобреног буџета.  

Правилником о посебним накнадама уведене су мјера штедње и смањени 
трошкови  у Министарству,  укинута је накнада трошкова мобилних телефона из 
VPN мреже овлаштеним лицима, укључујући и министра, изузев  претплате по 
раније закљученом уговору са М:ТЕЛ-ом. Трошкове употребе телефона 
Министарство рефундира од корисника претплатничких бројева путем  
обустава из личних примања. 

Расходи режијског материјала су исказани у износу од 71.240 КМ, што чини 91%  
од  ребалансом одобреног буџета.  

Расходи текућег одржавања су исказани у износу од  60.263 КМ, што чини 66%    
од ребалансом одобрених средстава. Највећи дио ових трошкова чине издаци 
за одржавања службених возила у износу од  31.824  КМ.  

Расходи путовања и смјештаја су исказани у износу од 147.485 КМ, што чини 
3% више у односу на ребалансом  одобрена средства. Извршење расхода по 
основу службеног путовања и смјештаја  износи 50.688 КМ и  горива од 96.797 
КМ. У оквиру наведене позиције планирана су и одобрена средства заједно са 
трошковима горива, који су по старом контном оквиру били планирани одвојено 
по врстама издатака, те исти нису упоредиви са претходним периодом.   

Обрачун и исплата накнада за службена путовања  је вршена у висини накнада 
утврђених Уредбом о накнадама за службена путовања у земљи и 
иностранству за запослене у јавном сектору.  

Министарство врши набавку горива на основу закљученог уговора са 
добављачем „Петрол― а.д. Бања Лука. Потрошња горива се прати  појединачно 
по сваком возилу.  

Расходи за стручне услуге су исказани у износу од 1.189.915 КМ и већи су за 
18% у односу на ребалансом одобрена средства. Извршење расхода чине: 
дистрибуција накнада у области борачко-инвалидске заштите и исплата у 
области рада 1.035.334 КМ,  осигурање моторних возила 5.247  КМ, осигурање 
запослених 2.208  КМ, услуге штампања 19.700 КМ, расходи објављивања и 
информисања 49.396 КМ, услуге одржавања 73.113 КМ, услуге превођења 
2.476 КМ и остали расходи 2.441  КМ. 

Остали  непоменути расходи су исказани у износу од  461.613 КМ (фонд 01), 
што чини 58%  од ребалансом одобрених средства. Најзначајнији дио расхода 
се односи на репрезентацију 30.041 КМ и бруто накнаде по уговорима 
ангажованим лицима мимо радног односа 407.909 КМ. У складу са интерним 
актом запослени изузев министра немају право на репрезентацију. Расходи 
репрезентације су у односу на претходну годину остварени у дупло мањем  
износу. 

Расходи за бруто накнаде по различитим основама  су исказани у износу од  
417.389 КМ, од чега се на фонд 01 односи 407.909 КМ, а 9.480 КМ на фонд 03.  
Расходе финансиране из буџета чине накнаде: првостепеној љекарској 
комисији 100.138 КМ, другостепеној љекарској комисији 164.983 КМ, комисији за 
испите и лиценце 25.278 КМ, комисији  за отпремнине 15.555 КМ,  комисији за 
процјену радних мјеста са увећаним стажом 1.778 КМ, комисији за 
репрезентативност синдиката 666 КМ, волонтери 4.463 КМ, за вјештачење  
1.106 КМ и уговори о дјелу и остале накнаде изабраним  лицима 93.902 КМ. 
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Накнада ангажованим извршиоцима у случају гдје су послови утврђени 
систематизацијом утврђује се у висини примања утврђених законским и 
подзаконским актима Владе. Ревизија је мишљења да Влада треба 
подзаконским актом да уреди радно правни статус изабраних и постављених 
лица у случају обављања функције мимо заснивања радног односа, те права на 
накнаде чије је признавање неопходно за обављање послова, а која нису јасно 
утврђени постојећим прописима, као и критеријуме за остваривање истих.  

Права и обавезе између уговорених страна у случају закључивања уговора о 
дјелу уређује Закон о облигационим односима. Накнада остварена по основу 
уговора о дјелу, сматра се дохотком од личних примања у смислу члана 10. 
Закона о порезу на доходак и члана 22. Правилника о примјени Закона о порезу 
на доходак. На доходак од личних примања, који није из радног односа   плаћа 
се порез по одбитку. Физичко лице које оствари доходак по основу уговора о 
дјелу није обвезник доприноса по Закону о доприносима, па стога исплата 
дохотка по основу уговора о дјелу не подлијеже плаћању доприноса.  

Препоручује се министру да преиспита досадашњу праксу закључивања 
уговора о дјелу за послове за које се може примијенити уговор о раду, 
те усагласи сходно врсти уговорених накнада обрачун и уплату 
пореских обавеза. 

 

4.3.3. Грантови  

Грантови су исказани у износу од 1.378.170 КМ, већи су за 62% од  ребалансом 
одобрених средства. Недостајућа средства су одобрена реалокацијама у 
оквиру буџетског корисника и између буџетских корисника. Обухватају  
финансирање из буџета изградње и одржавања споменика, спомен обиљежја и 
војничких гробаља у износу од 348.633 КМ,  непрофитних организација  700.000 
КМ, обиљежавање значајних историјских датума 169.536 КМ, Домова 
пензионера у Бања Луци  и Требињу  по 80.000 КМ. 

Текући грантови непрофитним организацијама исказани су у износу од 700.000 
КМ, већи су за 75% од ребалансом одобрених средства, а недостајућа средства 
су одобрена реалокацијама у оквиру буџетског корисника 200.000 КМ и између 
буџетског корисника 100.000 КМ (буџетска резерва). Средства гранта су 
додијељена: Борачкој организацији РС 430.000 КМ, Савезу логораша РС 
136.000 КМ, Републичком удружењу породица заробљених и погинулих бораца 
и несталих цивила РС 52.000 КМ, Савезу удружења цивилних жртава рата 
16.000 КМ, Савезу удружења бораца НОР-а РС 13.000 КМ, Савезу организација 
и удружења РВИ РС 10.500 КМ, Савезу сједеће одбојке инвалида 21.000 КМ, 
Организацији ампутираца „Удас― 17.000 КМ и Удружењу ампутираца Источно 
Сарајево 4.500 КМ. 

Финансирање програмских активности невладиних организација и удружења 
Министарство је вршило уз сагласност Владе РС на одобрене програме и план 
расподјеле средстава по сваком програму. Борачка организација РС и Савез 
логораша РС су  доставили Извјештаје о утрошеним средствима гранта.  

 

4.3.4. Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике  
реализоване су  у износу од 202.385.000 КМ. Ревизијом расхода  утврђено је да 
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се износ од 180.205.114 КМ односи на борачко-инвалидску заштиту, а 
22.179.886 КМ на дознаке по основу права из рада и запошљавања. 

Дознаке социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике на име 
борачко-инвалидске заштите чине дознаке за: инвалиднине  159.302.216 КМ 
(личне, породичне и цивилне),  одликовања  2.766.488 КМ, борачки додатак  
11.966.369 КМ, бањску рехабилитацију ППБ, РВИ и ЦЖР 294.940 КМ,  
једнократне помоћи за трошкове лијечења 230.000 КМ,  остала давања  176.211 
КМ, једнократне помоћи социјално угроженим лицима од 127.000 КМ, трошкове 
сахране погинулих припадника Војске РС 7.000 КМ, капиталне помоћи за 
стамбено збрињавање ППБ, РВИ од 1-4 категорије 1.976.000 KM и здравствену 
заштиту бораца, војних инвалида, ППБ и ЦЖР  3.358.889 КМ.   

Текуће дознаке за породичне и личне инвалиднине су исказане у износу 
152.594.517 КМ што чини 99% у односу на буџетом одобрена средстава,  а 
обухватају исплате за породичне ивалиднине 86.091.802 КМ и личне 
инвалиднине 66.502.715 КМ. Мјесечном исплатом је обухваћено просјечно  
30.005 корисника породичне инвалиднине (мање у односу на претходну годину 
за 1.501 корисника) и 36.015 корисника личне инвалиднине (мање у односу на 
претходну годину за 783 корисника). Текући расходи су мањи  за 4% у односу 
на претходну годину. 

Министарство је 21.10.2010.године са Министарством рада и социјалне 
политике Републике Србије закључило Споразум о сарадњи у спречавању 
двоструких исплата у области борачко-инвалидске заштите, којим је 
предвиђено да се врши тромјесечно упоређивање евиденција корисника, а да 
двоструки корисник права може да настави да ужива право у оној држави у којој 
му је то право раније признато, док надлежни орган државе у којој је право 
касније признато треба да донесе акт о поништавању или укидању рјешења о 
признавању права и покрене поступак накнаде штете. У моменту закључивања 
Споразума са Министарством рада и социјалне политике Републике Србије  
није се водило рачуна о прописима којим се штите лични подаци корисника 
права. Због наведених ограничења у току 2011. године није  вршена размјена 
података  како је предвиђено чланом 4. Споразума. 

Дате препоруке Министарству из претходне ревизије су се односиле на 
усклађивање аката са Споразумом закљученим са Републиком Србијом,  
књиговодствено евидентирање потраживања и разграничених прихода, те 
доношење свих аката којим се дефинишу измјене права двоструких корисника и 
рјешења која произилазе из Закона о правима бораца, војних инвалида и 
породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбиноског рата РС.  

Поступајући по датим препорукама, Министарство је: 

 27.01.2011. г. донијело Допуну  инструкције  о начину рада у предметима 
двоструких корисника и уредило да се  рјешењем о накнади штете  
одређује обавеза враћања утврђеног износа средстава у висини једне 
половине мјесечних примања које је лице остварило за мјесец август 
2010, године, рачун на који се врши уплата, рок за почетак поврата и 
остале околности у случају да странка не  пристане на накнаду штете.  

 Евидентирање потраживања и разграничених прихода по основу 
донесених рјешења о накнади штете није извршено у ГКТ – 
Министарство је сачинило преглед корисника и на основу расположиве 
евиденције о обрачунатим инвалиднинама у претходне три године 
утврдило износ дуга, али исти није  верификован и  нису створени 
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услови за његово евидентирање у ГКТ.  Подаци о дуплим корисницима и 
износу дуга се налазе у Одјељењу за  обрачун, аналитику и 
информатику. Одговорна лица Министарства образлажу да првостепени 
општински/градски органи нису поступили у складу са датим 
инструкцијама ресорног министра и донијели потребна рјешења о 
накнади штете, као ваљан документ за књижење потраживања и 
разграничења,  

 Препорука која  се односила на благовремено измјену рјешења о 
правима корисника у складу са измјенама Закона и насталим 
промјенама код корисника, као и датом инструкцијом у случају дуплих 
корисника  није у потпуности проведена. Све општине нису у складу са 
датим инструкцијама Министарства донијела рјешења о накнади штете, 
чиме нису створени предуслови да се изврши књиговодствено 
евидентирање у ГКТ. 

Од утврђеног броја дуплих корисника из 2010. години за 201 лице, по  
правоснажности  рјешења о престанку права,  број дуплих корисника је смањен 
на 195. На основу евиденције Одјељења задуженог за обрачун инвалиднина, 
утврђено је да: 

- за дупле кориснике који настављају да користе право у Републици Србији 
(107), је обустављена  исплата инвалиднина, док су првостепени органи  за 
75 корисника донијели рјешење о накнади штете и дужници врше уплату 
дуга на ЈРТ. Примљене дознаке од поврата инвалиднина се исказују као 
остали приходи републичких органа. Министарство нема уређену процедуру 
о начину признавања наплате дуга од корисника који су своја права 
наставили да користе  у Републици Србији. 

- За дупле кориснике који су наставили да користе право у Републици Српској 
(88) првостепени органи нису за сва лица донијели рјешења о накнади 
штете и извршили обуставу исплате дијела инвалиднине. До краја ревизије  
су донесена рјешења о накнади штете за 1/3 лица од броја утврђених 
дуплих корисника, док је кроз обуставе од августа до децембра 2011. године  
наплаћено само 20.967 КМ.    

Обустава исплате дијела инвалиднине за дио корисника који настављају да 
уживају право у Републици Српској директно утиче на смањење трошкова 
текућег периода, што може да представља погрешну основу за планирање 
средстава за наредну годину и нереално исказивање текућих расхода периода. 
Ревизија скреће пажњу да у случају гдје надлежни општински органи нису 
благовремено донијели рјешења о накнади штете (процијењени износ штете 
односио се на исплате извршене уназад од 3 године, почевши од 01.09.2007. 
године до дана укидања права у РС) због застаре, процијењена штета није 
више  наплатива.  

Препоручује се министру да обезбиједи: 

 Књиговодствено евидентирање потраживања и разграничених 
прихода у висини донесених правоснажних рјешења о накнади штете, 

 Процедуру у вези са евидентирањем и признавањем дознака од 
поврата инвалиднина као прихода буџета по основу накнаде штете. 
те реално исказивање расхода обрачунског периода, 

 Надзор над радом општинских одјељења борачко-инвалидске 
заштите у циљу елиминисања статуса повлаштених дуплих 
корисника, који ће због неблаговременог поступања и настале 
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застаре за наплату дуга бити ослобођени од накнаде штете буџету 
РС. 

 
Текуће дознаке за цивилне инвалиднине су исказана у износу од 6.707.699 КМ, 
што чини 100% у односу на буџетом одобрена средства. Обрачун накнада је 
вршен уз примјену основице за обрачун цивилне инвалиднине у износу од 375 
КМ. Просјечан број корисника за који је вршен обрачун на мјесечном нивоу  
износи 3.706 и  мањи је за  3% у односу на претходну годину. 

Текуће дознаке за одликоване борце су исказане у износу од 2.766.488 КМ, а 
одобрене у износу од 2.800.000 КМ.  

Текуће дознаке за борачки додатак  су исказане  у износу од 11.966.369  КМ,  а 
планиране  у износу од 12.000.000 КМ.  

Борачки додатак за 2010. годину је исплаћен у 2011. години у износу од 
11.966.369  КМ у складу за Уредбом о измјени Уредбе о борачком додатку (Сл. 
гл. РС бр.117/09) којом је регулисано да се борачки додатак за календарску 
годину исплаћује у првом кварталу наредне године.  

Текуће дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите ППБ, РВИ и ЦЖР-
Пројекат бањске рехабилитација су исказане у износу од  је 294.940 КМ, а 
планиране у износу од  300.000 КМ за рехабилитацију 595 корисника борачких 
права. Министарство је  за бањско лијечење и рехабилитацију ових категорија 
након проведене процедуре јавне набавке закључило уговоре са ЗТП „Бања 
Врућица― Теслић и ЈУ „Бања Дворови― Бијељина.  Бањску рехабилитацију је 
према испостављеним фактурама користило 586 корисника и то: 554 ратних 
војних инвалида и чланова породица погинулих бораца, 7 параплегичара, 14 
ампутираца из Организације ампутираца „Удас― и 11 чланова Савеза логораша 
Републике Српске. 

Текуће дознаке  ППБ, РВИ и ЦЖР-исплата једнократне помоћи за трошкове 
лијечења  су исказане у износу од 230.000 КМ, а планиране у износу од  280.000 
КМ.  На основу прописаних Критерија за додјелу једнократних новчаних помоћи 
за здравствену заштиту корисницима права из области борачко-инвалидске 
заштите и заштите цивилних жртава рата, пружена је финансијска помоћ за 503 
лица. Приоритети код додјеле једнократних новчаних помоћи су били чланови 
породица погинулих бораца, ратни војни инвалиди, демобилисани борци и 
цивилне жртве рата – цивилни инвалиди. 

Текуће дознаке ППБ, РВИ и ЦЖР-остало су исказане у износу од 176.211 КМ, а 
планиране у износу од 100.000 КМ. Недостајућа средства су обезбијеђена 
реалокацијама. Одобрена средства по рјешењу министра су  исплаћена за 56 
удружења и организација и 17 појединаца. 

Текуће дознаке ППБ, РВИ и ЦЖР-Једнократне помоћи социјално угроженим 
лицима су исказане у износу од 127.000 КМ, а планиране у износу од 150.000 
КМ. На основу прописаних Критерија за додјелу једнократних новчаних помоћи 
за социјално угрожена лица, пружена је финансијска помоћ за 276 лица и у 
извјештајном периоду приоритетно су рјешавани захтјеви чланова породица 
погинулих бораца, незапослених бораца са више чланова, ратни војни 
инвалиди, цивилне жртве рата, најугроженије породице умрлих бораца и РВИ 
као и друге борачке категорије којима је ова помоћ била неопходна.    

Текуће дознаке породицама за сахране погинулих припадника Војске РС су 
исказана  у износу од 7.000 КМ, а планирана су средства у износу од 30.000 КМ.  
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Капиталне помоћи за стамбено збрињавање ППБ, РВИ од 1-4 категорије су 
исказане у износу од 1.976.000 KM у висини одобрених средстава ребалансом 
буџета. Додјела средстава крајњим корисницима је извршена на основу 
рјешења министра о додјели неповратних новчаних средстава.  Расподјела  по 
корисницима је вршена у складу са  Уредбом о стамбеном збрињавању ППБ и 
РВИ ООР РС, а на основу коначне ранг листе за ППБ и РВИ  по приоретним 
групама и плана утрошка средстава за календарску годину. Додјелом средстава 
корисници се сматрају трајно стамбено збринутим у складу са Програмом 
потпуног стамбено збрињавања ППБ и РВИ у РС и потписују изјаву да су 
средства довољна за трајно стамбено збрињавање. 

Текуће дознаке за здравствену заштиту бораца, војних инвалида, ППБ и ЦЖР 
су исказане у износу од 3.358.889 КМ,  а планирана  у износу од 1.990.000 КМ, 
што је више за 69% у односу на одобрена средства. Недостајућа средства су 
обезбијеђена реалокацијама у износу од 1.368.890 КМ. 

Текуће дознаке чине расходи по основу доприноса за кориснике здравственог 
осигурања војних инвалида и чланова ППБ који нису по другом основу 
осигурани у износу од 518.086 КМ, трошкове здравствене заштите војних 
инвалида и чланова ППБ уплаћених Фонду здравственог осигурања РС  на име 
партиципације у износу од 2.821.448 КМ и трошкове оцјене инвалидности 
19.355 КМ уплаћених Клиничком центру Бања Лука и Источно Сарајево.  

И поред извршених реалокација остала је неизмирена обавеза према Фонду 
здравственог осигурања РС у износу од 22.443 КМ која је укалкулисана  на 
аналитичком конту 471919-остали расходи обрачунског карактера. 

Дознаке за отпремнине по члану 182 (152) Закона о раду су исказане у износу 
од 1.999.886 КМ, а односе се на исплате правоснажних рјешења за 1.035 
корисника права на отпремнину. Обрачун и исплата отпремнине се врши у 
висини утврђеног коефицијента помноженог са просјечном платом у РС у 
тренутку исплате средстава.  
У вези са раније датом препоруком Министарству нису обезбијеђена  средства 
за финансирање текућих помоћи у висини законом утврђених права крајњих 
корисника за које се путем овог Министарства обезбјеђују средства у Буџету 
Републике. 
О праву на отпремнину  сходно одредби члана 155. ст. 1 Закона о раду одлучује 
посебна Комисија коју именује министар, која је у  току 2011. године  признала 
права и донијела 2.309 рјешења   (2.206 у  првостепеном и 103 у другостепеном 
поступку).  
На дан билансирања остала су нереализована 4.969 рјешења, што према 
утврђеном коефицијенту и просјечној плати од 810 КМ износи 9.590.602 КМ.   
Министарство је у ранијем периоду обезбједило евиденције о неисплаћеним 
обавезама у ГКТ преко рачуна  разграничења (6.878.238 КМ) које су  заједно са 
обавезама периода  (2.712.364 КМ)   на дан  билансирања искњижене из ГКТ и 
објелодањене у напоменама уз финансијске извјештаје као потенцијалне 
обавезе. Наведене обавезе у складу са рачуноводственим политикама имају 
статус изведених законских обавеза и предмет су књиговодственог 
евидентирања  и исказивања у билансу стања и представљају обавезу буџета 
РС која захтијева одлив средстава у наредном периоду. У току ревизије (2012.г) 
извршен је унос у билансне евиденције обавеза које су биле објелодањене као 
потенцијалне. 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја Министарства рада и борачко- 
инвалидске заштите  РС за период 01.01.-31.12.2011. године  

18 

 

Министарство је путем Информације о реализацији остваривања права на 
отпремнину по основу члана 182. Закона о раду извијестило Народну скупштину 
РС о броју ријешених и неријешених захтјева.  
 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета по Програму 
социјалног збрињавања, су исказане у износу од 20.180.000 КМ, што чини 100% 
одобреног буџета. Реализацијом Програма социјалног збрињавања радника 
измирене су обавезе за неуплаћене доприносе радника, који су у процесу 
приватизације, стечаја и ликвидације предузећа остали без посла  и то Фонду 
ПИО  19.341.659 КМ и Заводу за запошљавање 838.341 КМ.  
На терет текућих дознака збринута су 5.828 радника из 42 предузећа која су 
отишла у стечај, те путем јавног позива из 2011. године 480 радника који су 
стекли услове за остваривање права на старосну пензију. 
Основама Програма социјалног збрињавања радника утврђено је да уколико 
фондови, као корисници средстава ова средства остваре по основу 
потраживања из стечајне масе, дужна су иста вратити на рачун буџета РС. 
Ревизијом је установљено да извршене поврате у корист буџета РС врши Завод 
за запошљавање, док са Фондом ПИО уз сагласност Владе РС се врши 
финансијско поравнање. За ефекте финансијског поравнања у износу од 
1.196.171 КМ нису настали новчани приливи на ЈРТ, као ни одливи по основу 
репласирања средстава Фонду ПИО. По мишљењу ревизије, реализацију 
Одлуке о финансијском поравнању од 23.02.2012. године треба да прати 
евидентирање међусобних обавеза и потраживања и с њима припадајућих 
прихода и расхода, чије евидентирање и извјештавање је омогућено 
организацијом фондовског књиговодства на нивоу буџетског корисника.   
Нашом конфирмацијом  интерних трансакција  Министарства са Фондом ПИО, 
утврђено је да међусобне обавезе по основу дознака и потраживања/приходи 
из интерних односа нису усаглашени од стране Фонда ПИО, јер исти приходе 
признаје на готовинској основи, без обзира што су приходи из буџета мјерљиви  
и расположиви убрзо након истека обрачунског периода и произилазе из  
стечених права  обрачунског периода.  
Ревизија скреће пажњу на члан 93 т. 3 Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике  
прихода буџета Републике, да се преиспита основаност класификације 
намјенских издвајања за доприносе за ПИО и осигурање  од незапослености  по 
Програму социјалног збрињавања  радника на конту групе 416 – дознаке на име 
социјалне заштите које се исплаћују из буџета.  Према Правилнику  институције 
обавезног социјалног осигурања ове дознаке  евидентирају као редован текући 
приход/допринос у оквиру пореских прихода.  
По мишљењу ревизије наведена издвајања из буџета имају третман трансфера 
државе која је привремено до наплате из стечајне масе преузела и измирила 
обавезе правних субјеката који су престали са радом, а чија потраживања и 
даље воде надлежни нивои власти као ненаплаћена.   
Напомене ради, у периоду од почетка трајања Програма из буџета  су одобрена 
средства на име социјалног збрињавања у износу од 156.696.791 КМ, док према 
процјени Пореске управе могућност наплате пореских обавеза и доприноса  из 
стечајне масе износи 10-15%. Поставља се питање да ли постојећи начин 
евидентирања наплате доприноса од државе, наплате из стечајне масе и 
поврата раније наплаћених доприноса у буџет омогућава реално исказивање 
потраживања  од правних субјеката који су у стечају (њихову процјену и отпис) и 
трансакција из интерних односа између различитих нивоа власти.  
 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја Министарства рада и борачко- 
инвалидске заштите  РС за период 01.01.-31.12.2011. године  

19 

 

Поново истичемо, да у циљу правилног утврђивања финансијског 
резултата фондова за које Министарство путем трансфера и дознака 
обезбјеђује намјенска средства, различити нивои власти који су 
обухваћени консолидацијом морају усагласити и правилно алоцирати 
дате и примљене дознаке и трансфере по периодима, и у висини 
извршења у складу са усвојеним буџетом и Законом о извршењу буџета за 
фискалну  годину.  
 

4.3.5. Расходи обрачунског карактера 

У складу са одредбама члана 85. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и  рачуноводственим процјенама  за буџетске 
кориснике у РС  исказани су расходи обрачунског карактера који не захтијевају 
одлив готовине и као такви се не планирају у буџету него се евидентирају 
искључиво у циљу израде финансијског извјештаја.  По овом основу исказани 
су расходи у укупном износу од  17.791.847 КМ, признати по ставкама:  

 Расходи по основу амортизације за 2011. ................................. 542.187 КМ 

 Расходи по основу усклађивања вриједности имовине..............65.600 КМ 

 Дате помоћи у натури другим нивоима власти .......................2.208.486 КМ 

 Расходи  по основу расходовања имовине.......................................743 КМ 

 Остали расходи обрачунског карактера ...............................14.974.831 КМ 

 

Дате помоћи у натури другим нивоима власти чини пренос и уступање 
стамбених јединица  без накнаде општини Градишка, а уз сагласност Владе РС.  

У вези са  поступањем по Наредби о обавезном уносу свих обавеза буџетских 
корисника у главну књигу трезора РС бр:06.15/020-183/12, од 01.02.2012. године   
Министарство је исказало расходе обрачунског карактера  по основу  обавеза 
за које нису била одобрена средства у буџету (накнаде за борачки додатак, 
одликовања и здравствену заштиту бораца, војних инвалида, ППБ и ЦЖР) у 
износу од 14.974.831 КМ. У складу са датом Наредбом  нису исказани као 
расходи обрачунског карактера  и обавезе за отпремнине за  које нису  била 
одобрена средства у буџету у износу од 9.590.602 КМ. 

Обавезе за дознаке на име социјалне заштите за  које нису обезбјеђена 
средства у буџету по основу борачког додатка, одликовања и отпремнина у 
износу од 21.830.626 КМ односе се на  реализацију препорука из ранијег 
периода,  док износ од 2.734.807 КМ односи се на признавање расхода/обавеза 
ревидираног периода. 

Класификација буџетских расхода као ''обрачунских расхода'' није у 
складу са члан 95. став 1. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета 
Републике, општина, градова и фондова, јер ови расходи захтијевају 
одлив новчаних средстава.  

По својој суштини обрачуната права треба рекласификовати на терет 
финансијског резултата. 

4.3.6. Трансфери  између буџетских јединица различитих нивоа власти 

Тансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти су исказани  у 
износу од 190.015.000 КМ, што чини 100% у односу на ребалансом одобрена 
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средства.  Расходе чини дати трансфер Фонду ПИО  188.000.000 КМ, Заводу за 
запошљавање 2.000.000 КМ  и локалним заједницама 15.000 КМ. 

Трансфер Фонду ПИО је исказан у висини одобрених средстава у буџету за 
2011 годину у износу од 188.000.000 КМ, а односи се на преузете обавезе 
Републике  по основу члана 199. Закона о ПИО. Дознаке средства Фонду ПИО 
су вршене авансно, с тим да су авансне уплате затваране мјесечно 
испостављеним фактурама Фонда ПИО у висини 1/12 одобреног буџета.  

Неусаглашеност између обима признатих и обрачунатих права и одобрених 
средстава у Буџету РС за финансирања истих биће ријешена у 2012. години 
ступањем на снагу новог Закона о ПИО.  

Додатно финансирање Фонда ПИО врши Министарство финансија из средстава 
приватизације (20.000.000 КМ), што не обезбјеђује потпуност и упоредивост 
података о текућим трансферима између ресорног Министарства и Фонда ПИО, 
те консолидацију ставки између различитих нивоа власти. 

Трансфер Заводу за запошљавање  је  исказан у висини одобрених средстава у 
буџету у износу од 2.000.000 КМ. Средства су пренесена Заводу за 
запошљавање, а односе се на запошљавање приправника са високом стручном 
спремом. Раније донесену Одлуку о висини издвајања из буџета за реализацију 
Пројекта запошљавања приправника високе стручне спреме у РС, Влада је 
измијенила и усагласила обавезу буџета са Заводом за запошљавање 
приликом давања сагласности на Финансијски план завода за 2011. годину на 
износ трансфера  од 2.000.000  КМ.  

Трансфере јединицама локалне самоуправе су исказани у износу 15.000 КМ, а 
нису били планирани буџетом. Средства су обезбијеђена реалокацијом и   
одобрена Општини Нови град. 

 

4.3.7. Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 

Трансфер између буџетских јединица истог нивоа власти су исказани у износу 
од 440.000 КМ,  што чини 100% у односу на ребалансом одобрена средства. 
Односе се на дознаке Агенцији за мирно рјешавање спорова 340.000 КМ и 
Економско-социјалном савјету  100.000 КМ.  

Трансфер Агенцији за мирно рјешавање спорова је  исказан у висини 
одобрених средстава у буџету у износу од 340.000 КМ. 

Планирање и извршење овог трансфера путем Министарства произилази из   
Одлуке о оснивању, по којој  Агенција за мирно рјешавање спорова  има статус 
јавне установе од општег интереса, чији је оснивач Република Српска. 
Средства за оснивање и рад Агенције се по одлуци  обезбјеђују  из буџета 
Републике Српске и других извора у складу са законом,  док Законом о мирном 
рјешавању радних спорова није прецизиран начин финансирања. Чланом 10 
Закона о систему јавних служби уређено је да средства за обављање 
дјелатности ради остваривања општег интереса којим се обезбјеђује 
остваривање права и дужности правних и физичких лица и остваривање другог 
законом утврђеног интереса које врше јавне установе, обезбјеђује: буџет, 
непосредно наплатом од корисника, продајом производа и услуга на тржишту, 
из средстава социјалног осигурања, посредством донатора и из других извора у 
складу са законом. 
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Агенција своје пословање обавља преко рачуна отвореног  код пословне банке, 
примјењује контни оквир за буџетске кориснике и извјештава надлежно 
Министарство на обрасцима групе „б― који се односе на  промет ван ГКТ. 
Агенција је исказала приходе по основу трансфера од истог нивоа власти  у 
износу од 340.000 КМ, који у потпуности одговара трансферу датом у оквиру 
истог нивоа власти. Укупни расходи и издаци периода исказани у обрасцу 3б  
износе 190.908 КМ. Неутрошена средства у износу од 149.092 КМ се не враћају 
у буџет, преносе се у наредни период (суфицит претходне и текуће године  
износи  234.496 КМ и  већи је од исказаних расхода Агенције з у 2011. години).  
Ревизијом је уочено да надлежни нивои власти нису усвојили јасне политике о 
начину поступања са суфицитом, његовој расподјели, потрошњи или поврату 
средстава у буџет код индиректних буџетских корисника. Сматрамо да би 
Министарство финансија заједно са надлежним нивоима власти требало  
предузети следеће активности како би обезбиједило тачне и потпуне податке о 
исказивању финансијског резултата на нивоу генералног кода за фискалну 
годину за коју се утврђује финансијски резултат,  односно суфицит/дефицит на 
нивоу буџетских корисника који имају отворене рачуне код пословних банака на 
дан билансирања:   

 усвајањем годишњег извјештаја о пословању и годишњег обрачуна од 
стране надлежног министарства, сходно члану 19, т. 2. Закона о систему 
јавних служби да потврди истинитост и тачност финансијског резултата, 
те кумулираног нераспоређеног финансијског резултата на дан 
билансирања, 

 уз сагласност Владе РС донесе појединачне одлуке о начину  
располагања неутрошеним средствима. 

Адекватан надзор над извјештајима индиректних буџетских  корисника захтјева  
одговарајуће кадровске ресурсе. Обзиром на присутна ограничења у 
запошљавању, сматрамо да  ресорно Министарство заједно са Министарством 
финансија размотри оправданост досадашњег начина финансирања Агенције 
као индиректног буџетског корисника и с тим у вези изврши регистрацију 
Агенције као директног буџетског корисника, те путем Ребаланса буџета изврши 
преструктуирање одобреног трансфера Агенцији, као директној потрошачкој 
јединици буџета РС. 
Трансфер Економско-социјалном савјету исказан је у висини одобреног буџета 
у износу од 100.000 КМ.     
Савјет своје пословање обавља преко  рачуна отвореног код пословне банке, 
примјењује контни оквир за буџетске кориснике и извјештава надлежно 
Министарство на обрасцима групе „б― који се односе на  промет ван ГКТ. 
Савјет је у финансијским извјештајима исказао трансфере  из буџета у  износу 
од 100.000 КМ и расходе и издатке у износу од 103.618 КМ. Мањак прихода над 
расходима периода у износу од 3.607 КМ покривен је пренесеним вишком 
прихода над расходима из претходног периода. На дан билансирања 
нераспоређени вишак прихода из претходне године износи 42.531 КМ,  исказан 
је на позицији властитих извора и преноси се у наредну годину. 
Налази у вези са статусом  индиректних буџетских корисника се односе и на 
Економско-социјални савјет. 
 

4.3.8. Издаци за нефинансијску имовину 

Издаци за нефинансијску имовину су исказани у износу од 3.161.769 КМ, што 
чини 100% од ребалансом одобреног буџета. Средства су исказана по основу  
издатака за изградњу и прибављање зграда и објеката у износу од 3.146.770 
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КМ  и набавке опреме 14.999 КМ. Из буџета РС за 2011.г. утрошена су средства 
у износу од 2.663.651 КМ, а резервисана су средства у износу од 483.119 КМ, 
што укупно износи 3.146.770 КМ. Укупна резервисања средстава за набавке 
опреме и објеката износе 489.825 КМ. 

4.3.9. Издаци за финансијску имовину 

Издаци за финансијску имовину су исказани у износу од 20.000 КМ, а односе се 
за издатке за акције и учешће у основном капиталу ради оснивања АД ―Центар 
за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида―. Средства за ову 
намјену нису била планирана буџетом, а обезбјеђена  су реалокацијом. 

4.3.10. Издаци за отплату дугова 

 Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година су исказани у 
износу од 716.945 КМ, а односе се на измирење обавезе по основу трошкова 
здравствене заштите Фонду здравственог осигурања.    

4.4. Набавке 

Планом јавних набавки за 2011. годину предвиђене су само  набавке везане за 
редовне активности Министарства (канцеларијски материјал, гориво, текуће 
одржавање) у укупном износу од 249.650 КМ. Значајан дио набавки роба и 
услуга за потребе Секретаријата Министарства, те услуга исплате накнада 
корисницима борачко-инвалидске заштите и радова у вези са реализацијом 
Програма стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних, војних 
инвалида вршен је  по закљученим уговорима из претходног периода. 

Министарство нема свеобухватан План набавки. У току периода проведено је 
11 поступака набавки, од чега 8 конкурентских захтјева, 1 преговарачки 
поступак и 2 отворена поступка. 

Најзначајнији дио проведених набавки односи се на извођење радова у области 
борачко-инвалидске заштите по Програму стамбеног збрињавања породица 
погинулих бораца и ратних, војних инвалида 1.369.906 КМ,  санацију споменика 
на војничком гробљу Соколац 77.510 КМ и услуге бањске рехабилитације РВИ и 
ППБ 294. 939 КМ. 

Процедуре јавних набавки везане за Програм стамбеног збрињавања ППБ и 
РВИ, Министарство проводи у сарадњи са Републичком дирекцијом за обнову и 
изградњу у складу са Споразумом о партнерству од 31.03.2008.године и  
Измјеном и допуном Споразума о партнерству од 11.12.2009.године. Измјенама 
и допунама Споразума Министарство именује Комисију за јавне набавке, 
усаглашава инвестиционо-техничку документацију са Дирекцијом и проводи 
активности избора најповољнијег добављача у складу са Законом, док остале 
активности проводи Дирекција. 

Републичка дирекција за обнову и изградњу по  Споразуму о партнерству  у 
процесу имплементације Протокола о стамбеном збрињавању породица 
погинулих бораца и РВИ Владе РС и Борачке организације РС о стамбеном 
збрињавању ППБ и РВИ 2008-2010. године врши надзор степена завршености, 
овјерава привремене и коначне ситуације и доставља их Министарству на 
плаћање. Поред Дирекције у надзор је укључен Одсјек за стамбена питања 
Министарства, који  прати реализацију закључених  уговора.  

На бази изабраног узорка проведених поступака јавних набавки  нису уочене 
неправилности у примјени Закона о јавним набавкама. Такође нису уочене  
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неправилности у вези са  реализацијом  раније  закључених уговора.  У случају  
кашњења у односу на уговорени рок, Министарство врши обрачун пенала 
извођачу радова, а за ефекте обрачуна умањује привремене и окончане 
ситуације. 

Реализација Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих 
бораца и ратних војних инвалида I - IV категорије за 2011. годину 

Протоколом о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида I - IV категорије за период 2008-2010. годину, закљученим 
између Владе РС и Борачке организације РС планирана су средства Владе РС 
у износу од 50.000.000 КМ и локалних заједница од 20.000.000 КМ. Планирана 
средства у износу од 50.000.000 КМ, су распоређена динамиком утрошка по 
годинама: 2008.г. 15.000.000 КМ; 2009.г. 17.000.000 КМ и 2010.г. 18.000.000 КМ. 
Протоколом је предвиђено да се средства за реализацију обезбјеђују из буџета 
РС и других извора финансирања за стамбено збрињавање 5.606 корисника. 

У периоду 2008-2011. година за реализацију Програма стамбеног збрињавања 
породица погинулих бораца и ратних војних инвалида  од прве до четврте 
категорије  укупно је утрошено  49.148.238 КМ (у 2008.г. 11.970.000 КМ; у 2009.г. 
20.186.192 КМ; у 2010.г. 9.788.566 КМ и у 2011.г. 7.203.481  КМ).  

Програмом стамбеног збрињавања је обухваћено 5.326 корисника, а до сада је  
збринуто 2.348 корисника, и то 1.175 додјелом неповратних средстава и 1.173 
додјелом стамбених јединица. Остало је незбринуто 2.978 корисника и то: 2.098 
додјелом неповратних средстава  и 880 додјелом стамбених јединица.  

За финансирање Програма у 2011. години укупно је утрошено 7.203.481 КМ, од 
чега: 1.976.000 КМ на име неповратних новчаних средстава из Буџета РС, а на 
име изградње, куповине и санације стамбених јединица 5.227.481 KM (из 
Развојног програма РС 2.080.711 КМ и буџета РС 3.146.770 КМ). Стамбеним 
јединицама је збринуто 269 породица и додјелом неповратних новчаних 
средстава 292 породице, укупно 561 корисник.  

Министарство и општинска одјељења за борачко-инвалидску заштиту нису у 
потпуности ажурирали унос у базу података извршених новчаних исплата 
корисницима у виду неповратних новчаних средстава по основу права за 
стално стамбено збрињавање. 

Реализација Програма стамбеног збрињавања ППБ и РВИ  за 2011. годину је 
разматрана и усвојена на сједници Владе РС од 14.06.2012.г., и извјештај   
достављен Народној скупштини на разматрање.  

На сједници Владе РС од 14.06.2012.г прихваћен је Програм потпуног 
стамбеног збрињавања за 2012. годину и достављен Народној скупштини на 
разматрање.  

 

4.5. Имовина, обавезе и извори  

Извјештај, Преглед имовине, обавеза и извора исказаних у ГКТ (образац 5) 
попуњен је на основу преузетих  стања одговарајућег конта главне књиге.   

Министарство је извршило редован годишњи попис са циљем утврђивања 
стварног стања имовине и обавеза на дан састављања годишњих извјештаја. 
Основ за вршење пописа је Правилник о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза, који је 
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донио министар финансија и Рјешења о обављању редовног годишњег пописа 
са стањем на дан 31.12.2011. године.  

Усклађивање књиговодственог са стварним стањем извршено је након  
усвајања Извјештаја Централне пописне комисије, евидентирањем  резултата 
пописа, по основу искњижавања физички дотрајале опреме, процјене 
ненаплаћених потраживања старијих од 12 мјесеци и затварања  
разграничења. 

Пописом је утврђено стварно стање нефинансијске имовине у текућим 
средствима, финансијске имовине и  обавеза.   

Резервисања за обавезе за набавку нефинансијске имовине књиговодствено су 
третирана у складу са важећим рачуноводственим политикама и нису пописом 
обухваћена. У напоменама уз финансијске извјештаје обелодањено је 
чињенично стање обавеза за резервисања у износу од 489.825  КМ.    

Уочено је да на пописним листама нису издвојени станови који су власништво 
других ентитета јавног сектора (Министарства за избјеглице и расељена лица и 
локалних заједница), а дати су на употребу корисницима овог нивоа власти. 
Министарство није благовремено прије израде Извјештаја о попису извршило 
усклађивање стања утврђеног пописом  са подацима других нивоа власти, због 
чега је накнадно уследила Допуна Извјештаја о попису и објелодањена  
имовина других нивоа власти (55 стамбених јединица) које се не налазе у 
евиденцијама Министарства, а обухваћена су пописом.  

Препоручује се министру да обезбиједи досљедну примјену свих 
одредаба Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. 

 

4.5.1. Нефинансијска имовина  

Нефинансијска имовина у сталним средствима исказана у табели 1 обрасца 
5,   представља збирни преглед стања имовине исказане на крају извјештајног 
периода, на бруто принципу: 79.152.416 КМ набавне вриједности 3.588.351 КМ 
исправке вриједности и 75.564.065 КМ нето књиговодствене вриједности.  
Структуру нефинансијске имовине чини вриједност: грађевинских објеката 
32.380.737 КМ, постројења и опреме 133.458 КМ, нематеријална произведена 
имовина 43.384 КМ, драгоцјености 1.080 КМ и нефинансијска имовина у 
сталним средствима у припреми 43.005.406 КМ. 

Чланом 26-60. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и  
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у РС дефинисане су групе 
средстава нефинансијске имовине у сталним средствима, начин признавања и 
вредновања, обрачун амортизације, обезвређивање имовине на дан 
билансирања, процјена фер вриједности, набавка, продаја и др.  

Министарство у својим пословним књигама води 1.285 стамбених јединица, као 
станови изграђени средствима Владе РС и  1.138  као средства у припреми.  

У вези са датом препоруком, да изврши свеобухватан попис и идентификовање 
свих облика имовине (стамбених јединица), те обезбиједи потпуне и тачне 
евиденције о имовини, размјеном података са другим нивоима власти 
(Пореском управом) утврђено је да нису створене реалне претпоставке за  
размјену података између истих и различитих нивоа власти.  
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Ревизија констатује да није завршен поступак власничког разграничења  
стамбених јединица између различитих нивоа власти, што отежава реално 
исказивање чињеничног стања имовине на свим нивоима власти који се 
консолидују на дан биланса стања. 

Повећања средстава у износу од 4.753.654 КМ представљају исказане промјене  
по основу: 

 извођења радова  на објектима који се воде као нефинансијска имовина 
у сталним средствима у припреми  у износу од 4.744.361 КМ и то из 
улагања из Развојног програма РС у износу од 2.080.711 КМ и из 
редовних средстава буџета  2.663.650 КМ и  

 набавке опреме у износу од 9.293 КМ 

Смањење вриједности нефинансијске имовине у износу од 2.779.576 КМ  
извршено је по основу:   

 ефеката замјене једне стамбене јединице по Одлуци Владе са 
Министарством за избјеглице и расељена лица у износу од 3.818 КМ;  

 преноса 34 стамбене јединице које се налазе на територији општине 
Градишка по Уговору о преносу права располагања и кориштења на 
некретнинама набавне вриједности 998.888 КМ, корекције вриједности 
од 75.199 КМ и  садашње вриједности 923.689 КМ и сталних средстава у 
припреми по Одлуци Владе РС (52 стамбене јединице)  у износу  од 
1.284.798 КМ; 

 исправке грешке, усклађивање са чињеничним стањем  једне стамбене 
јединице за коју су била издата два рјешења, набавне вриједности 
26.400 КМ, корекције вриједности 2.059 КМ и садашње вриједности 
24.341 КМ; 

 расхода физички дотрајале опреме садашње вриједности од 743 КМ и  

 корекције вриједности за ефекте обрачунате амортизације грађевинских 
објеката постројења и опреме, нематеријалне произведене и 
непроизведене имовине у износу од  542.187 КМ.  

4.5.2. Финансијска имовина 

Финансијска имовина  је исказана у вриједности  од 136.868 КМ, а односи се на 
дугорочну финансијску имовину у вриједности од 20.000 КМ и краткорочну 
финансијску имовину од 116.868 КМ. 

Дугорочни пласмани су  исказани у вриједности од  20.000 КМ, а односе се на 
акције и учешће у капиталу.  

Готовина и еквиваленти су исказани у износу од 8.206  КМ, а чине је  новчана 
средства  на благајни Министарства у износу од 6.945 КМ и новчана средства 
пројекта у износу од 1.261 КМ.  Новчана средства су потврђена пописом. 

Краткорочна потраживања су исказана на бруто принципу; бруто 155.912 КМ, 
исправка 65.600 КМ и нето књиговодствене вриједности од 90.312 КМ.  
Структуру  потраживања чине потраживања од: запослених  по основу уговора 
о кредита 20.000 КМ, датих аванса добављачима 9.772 КМ, фондова за накнаде 
које се рефундирају 52.608 КМ, по основу поврата доприноса од Завода за 
запошљавање 6.481 КМ и пошта  Српске, за неисплаћене инвалиднине и 
одликовања од 67.050 КМ.  

Прије пописа Министарство је извршило усклађивање стања ненаплаћених 
потраживања са фондовима. Како потраживања из ранијег периода нису 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја Министарства рада и борачко- 
инвалидске заштите  РС за период 01.01.-31.12.2011. године  

26 

 

наплаћена, изузев рефундације плате приправника од Завода за запошљавање 
Комисија за попис обавеза и потраживања је предложила  да се  ненаплаћена 
потраживања старија од 12 мјесеци од датума доспјећа  у износу од 35.828 КМ 
рекласификују као спорна потраживања.   

Процјеном су обухваћена и  потраживања  по основу уговора о зајму из ранијих 
година у износу од 20.000 КМ, дати аванси добављачима у износу од 9.772 КМ, 
што заједно са потраживањем од фондова износи 65.600 КМ. 

Остала краткорочна разграничења су исказана у износу од 18.350 КМ. 
Краткорочна разграничења из почетног стања у износу од 32.555.854 КМ су 
затворена са кореспондирајућим рачуном разграничења.  

4.5.3.  Обавезе 

У финансијском извјештају су исказане  обавезе у износу од 39.018.027 КМ, од 
чега се цјелокупан износ односи на краткорочне обавезе.  

Краткорочне обавезе чине: обавезе према запосленим у износу од 196.518 КМ, 
обавезе из пословања  према добављачима у износу од 1.209.605 КМ, обавезе 
за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите 36.141.045 КМ, 
остала краткорочна разграничења 18.350 КМ и обавезе из финансијских и 
обрачунских односа између буџетских јединица различитих нивоа власти 
1.452.509 КМ. За  обавезе у укупном износу  од 24.565.433 нису обезбијеђена 
средства у буџету.  

Обавезе према запосленим, за порезе и доприносе односе се на неисплаћене 
обавезе за бруто плату и накнаде запосленим за децембар, а које су исплаћене 
почетком 2012. године.  

Обавезе за резервисања периода за набавку нефинансијске имовине (опрема и 
средства у припреми) у износу од 489.825 КМ,  нису унесене  у ГКТ и исказане 
као краткорочне обавезе. Обавезе за резервисања су објелодањена у 
напоменама уз - Преглед имовине, обавеза и извора исказаних у ГКТ. 
Предметна набавке и улагања су евидентирана у складу са Правилником о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
кориснике буџета Републике  на контима класе 5,  иако се салда  класе 5 не 
преносе у наредну годину, већ представљају  затворен систем конта, а издаци 
за нефинансијску имовину  се финансирају  из  финансијског резултата текуће 
године, који се сходно члану 81. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама  за буџетске 
кориснике у РС исказује на генералном организационом коду. Евидентирање на 
позицијама биланса стања  се врши у наредној години у складу са чланом 86 Т. 
7 истог Правилника.  Оваква политика евидентирања и исказивања 
резервисања за обавезе на нивоу буџетског корисника не даје потпуне 
информације о обавезама за набавку нефинансијске имовине које ће бити 
исплаћене из средстава одобрених у буџету за  2011. годину.  

У вези са датом препоруком, Министарство је извршило дјелимичну 
класификацију обавеза према институцијама и фондовима које финансира 
путем дознака и трансфера  као обавеза из финансијских и обрачунских односа 
између буџетских јединица различитих нивоа власти. 

Ревизијом је установљено да су укупне обавезе у ГКТ подцијењене за 
ефекте неевидентираних резервисања за набавку нефинансијске имовине 
у износу од 489.825 КМ, те обавеза које су обелодањене као потенцијалне 
у износу од 9.590.602 КМ и по налазима ревизије износе 49.098.454  КМ.  
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Препоручујемо министру да покрене иницијативу према Министарству 
финансија за измјену и допуну рачуноводствених политика у вези са 
рачуноводственим третманом обавезе за резервисања за издатке за 
нефинансијску имовину с циљем евидентирања истих у ГКТ на дан 
билансирања.   

4.5.4.    Властити извори   

Властити извори су исказани у вриједности од 1.080 КМ, а структуру извора  у  
цјелости чине трајни извори. Финансијски резултат се према рачуноводственим 
политикама исказује на генералном  организационом коду.   

4.6. Ванбилансна евиденција 

У складу са важећим прописима извршено је усклађивање  међусобних права и 
обавеза исказаних у ванбилансној евиденцији из ранијег периода по основу 
разлике између испостављених фактура  Фонда ПИО и одобреног гранта у 
буџету, условних обавеза из борачко-инвалидске заштите. Све промјене 
ванбилансне евиденције су објелодањене као друге финансијске и 
нефинансијске  информације које могу да послуже за разумијевање постојећих 
или очекиваних стања. 

4.7. Напомене/образложења уз финансијске извјештаје  

Као саставни дио годишњих извјештаја Министарство је сачинило 
Образложење уз Финансијски извјештај за период од 01.01.-31.12.2011.г., и 
објелоданило информације које захтјева члан 57. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике у РС.  

У Напоменама су објелодањени судски спорови у вриједности од 2.689.100 КМ, 
резервисања средстава за набавку нефинансијске имовине у износу од 489.825 
КМ и обавезе по основу издатих, а неисплаћених рјешења у износу од 9.590.602 
КМ. 

Обелодањене потенцијалне обавезе по основу отпремнина у складу са 
важећим рачуноводственим политикама немају третман потенцијалних 
обавеза, већ представљају изведене законске обавезе за које нису била  
обезбијеђена средства за њихову реализацију. 

У току ревизије, након датума финансијских извјештаја, Министарство је 
извршило признавање и евидентирање обавеза у износу од 9.590.602 КМ, у 
складу са чланом 73 т. 2 и 5 Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у РС на 
терет финансијског резултата. 

Ревизорски тим: 

Браниславка Јовандић 

Мира Савић 

Божана Симић 
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