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ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 
  
1. Извршили смо ревизију приложеног Биланса стања Народне скупштине Републике 

Српске (у даљем тексту Народна скупштина) са стањем на дан 31. децембар 2007. 
године и одговарајућег Биланса успјеха, Извјештаја о извршењу буџета за годину 
која се завршава на тај дан, те ревизију усклађености пословања и преглед 
значајних рачуноводствених политика и других објашњавајућих напомена. 

 
2. Генерални секретар је одговаран за припрему и фер презентацију ових 

финансијских извјештаја, а у складу са Међународним рачуноводственим 
стандардима за јавни сектор и Међународним стандардима финансијског 
извјештавања. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, примјену и одржавање 
интерних контрола које су релевантне за припрему и фер презентацију 
финансијских извјештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, 
настале усљед криминалне радње или грешке; одабир и примјену одговарајућих 
рачуноводствених политика и рачуноводствене процјене које су разумне у датим 
околностима. Генерални секретар је такође одговоран за усклађеност пословања 
Народне скупштине, са важећим законским и другим релевантним прописима. 

 
3. Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извјештајима на 

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

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

 
4. По нашем мишљењу, финансијски извјештаји Народне скупштине Републике 

Српске за 2007. годину дају истинит и објективан приказ имовинског  и 
финансијског стања по свим  материјално значајним аспектима  на дан 
31.12.2007. године као и  резултате пословања у 2007. години и извршење 
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буџета за 2007. годину, а у складу са важећим законским прописима и 
Међународним рачуноводственим стандардима РС.  

5. Не изражавајући резерву на дато мишљење, скрећемо пажњу на следеће: 

- Класификацију накнада запосленима у складу са Правилником о садржини 
појединих рачуна у контном оквиру за кориснике прихода буџета Републике, 
општина и градова, буџетских фондова и фондова; те 

- Потребу за редефинисањем постојеће Одлуке о критеријима за расподјелу 
средстава посланичким клубовима (члана 4. и 5.) или доношењем нове Одлуке, 
којом ће се дефинисати критерији и услови за расподјелу средстава 
посланичким клубовима, као и њихова намјена (за материјалне трошкове а како 
је то дефинисано чланом 3. постојеће Одлуке), уз потпуно уважавање интерне и 
екстерне регулативе која опредјељује рад Народне скупштине и других правних 
лица.   

 

 

 

Бања Лука, 7. април 2008. године                      Главни ревизор 

               Бошко Чеко 
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Резиме датих препорука 
 
 

1.  Препоручује се генералном секретару Народне скупштине да обезбиједи 
досљедну примјену: 

- Правилника о садржини појединих рачуна у контном оквиру за кориснике 
прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова и 
у складу с тим, правилну класификацију накнада запослених и скупштинских 
посланика, те 

- Уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем, а везано за готовинске 
исплате са благајне. 

2. Препоручује се генералном секретару Народне скупштине РС да обезбиједи да 
се: 

- постојећа Одлука о критеријима за расподјелу средстава посланичким 
клубовима број 02/1-305-1/07 од 28. фебруара 2007. године, редефинише у 
члану 4. и 5.  Одлуке и усклади са интерним актима Народне скупштине, која 
уређују област личних примања скупштинских посланика (Одлуком о платама и 
накнадама изабраних лица у Народној скупштини из 2008. године), те да се 

- средства за рад посланичких клубова планирају у стварно потребном износу, 
колико износе материјални трошкови на овој позицији намјенских средстава за 
рад посланичких клубова, 

 а у циљу постизања веће рационалности и штедње у трошењу буџетских средстава, 
како је то дефинисано чланом 35. Закона о буџетском систему. 
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1 Увод 
Народнa скупштинa Републике Српске (у даљем тексту: Народна скупштина), као 
највиши орган уставотворне и законодавне власти у Републици Српској, je  
организована и функционише у складу са Уставом Републике Српске и Пословником  
Народне скупштине Републике Српске.  

Народна скупштина има 83 народна посланика, који се бирају на период од четири 
године. Изборним законима се утврђују изборне јединице и систем подјеле мандата 
којима се обезбјеђује да све општине буду на одговарајући начин заступљене у 
Народној скупштини.  

Пословником Народне скуштине се између осталог дефинише и унутрашња 
организација Народне скупштине, образовање сталних радних тијела (три комисије и 
деветнаест  одбора као стална радна тијела) и повремених радних тијела Народне 
скупштине, која су задужена за предлагање и разматрање питања из надлежности 
Народне скупштине, предлагање аката и вршења других послова из надлежности 
Народне скупштине, организовање клубова посланика, начин остваривања права и 
дужности народних посланика, те процедуре око организовања сједница Народне 
скупштине.  

За потребе Народне скупштине је организована Служба Народне скупштине која 
обавља стручне, административно-техничке, материјално-финансијске и друге послове 
утврђене Уставом Републике Српске, Пословником Народне скупштине и другим 
актима. Службом Народне скупштине руководи генерални секретар Народне 
скупштине, који је за свој рад и рад Службе одговоран Народној скупштини.  

Препоруке дате у овом извјештају су болдоване и писане италик словима. 
Од Народне скупштине је на Нацрт извјештаја о ревизији финансијских извјештаја за 
2007. годину, у законском року, достављен допис број 02-933/08 који садржи ставове и 
мјере које се предузимају од стране Народне скупштине, у циљу провођења препорука 
према ревизијском извјештају.  

 

2 Налази 

2.1 Провођење препорука ревизора из претходног ревизијског извјештаја 
У јуну 2007. године, у Народној скупштини је донесен Програм мјера за спровођење  
препорука Главне службе за ревизију јавног сектора РС датих у Извјештају број РВ006-
07 од 16.3.2007. године. Наведени Програм је обухватио све активности које се требају 
предузети на отклањању уочених пропуста који су констатовани у ревизијском 
извјештају, носиоце активности и рокове провођења наведених препорука. Крајем 
2007. године, у Народној скупштини су сачинили Извјештај о предузетим активностима 
из Програма мјера произашлих из Извјештаја о ревизији финансијског извјештаја 
Народне скупштине за 2006. годину.   

Током ревизије смо стекли разумно увјеравање да су у Народној скупштини 
предузели значајне активности на имлементацији већег дијела препорука по 



 Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

Извјештај  о  ревизији финансијских извјештаја Народне скупштине Републике Српске за период 1.1.-
31.12.2007. године 

2

 

ревизијском извјештају, али и да је за неке препоруке услиједила 
имплементација тек у 2008. години, а након доношења Одлуке о платама и 
накнадама изабраних лица, којом  се дефинишу између осталог, права на плату и  
накнаде скупштинских посланика. 
Ревизијом је утврђено да је дјелимично проведена препорука, која се односила на 
руковођење начелима рационалности и штедње, у дијелу личних примања и трошкова 
репрезентације, трошкова горива и трошкова телефона. Дјелимично je проведена 
препорука из разлога уочених пропуста у 2007. години, у оквиру намјенских издвајања 
за рад посланичких клубова, а везаних за лична примања скупштинских посланика, 
што је образложено под тачком 2.3.3 Извјештаја. 

2.2 Систем интерне контроле 
Током 2007. године, у Народној скупштини су донесена и у значајној мјери 
имплементирана интерна акта којима се уређују следећа подручја и то: 

- Правилник о начину и условима кориштења интерних и екстерних услуга 
репрезентације, којим се уређује начин и услови кориштења средстава 
намјењених за уговорене услуге – услуге репрезентације, 

- Појединачни колективни уговор за запослене раднике у Служби Народне 
скупштине РС, којим се одређују права, обавезе и одговорности запослених 
радника из области рада и радних односа, који је закључен између Гранског 
синдиката управе РС и генералног секретара Народне скупштине, средином 
2007. године, а на основи којег је донесен  

- Правилник о платама и накнадама запослених у Служби Народне скупштине, 
којим се врши разврставање послова по групама сложености, утврђују 
коефицијенти за обрачун плата, накнада и других личних примања запослених у 
служби, те 

- Одлуку о условима и начину кориштења путничких возила, којом се одређују 
услови и начин кориштења путничких возила у Народној скупштини, као и 
кориштење властитог возила у службене сврхе. 

У марту 2008. године је донесена Одлука о платама и накнадама изабраних лица, 
којом  се дефинишу између осталог, права на плату и  накнаде скупштинских 
посланика.  

Током ревизије смо стекли разумно увјеравање да су у Народној скупштини, као 
највишој институцији уставне и законодавне власти у Републици Српској, 
предузели значајне активности на успостављању адекватног контролног 
окружења. Међутим,  укупан учинак руководства Народне скупштине на изградњи 
и провођењу контролних поступака је могуће подићи на још виши ниво, 
редефинисањем критерија за расподјелу новчаних средстава посланичким 
клубовима и усклађивањем истих са важећом интерном и екстерном 
регулативом, а како је то образложено у тачки 2.3.3 Извјештаја. 
Сазнања до којих смо дошли током ревизије упућују на закључак да руководство 
Народне скупштине континуирано проводи активности које доприносе да се ризична 
подручја сведу у контролисана подручја, у циљу постизања циљева као што су: 
поузданост финансијског извјештавања, усклађеност пословања са законском 
регулативом, заштита имовине, постизање веће ефикасности и сл. 

Контролне активности, као политике и поступци који помажу да се осигура 
предузимање радњи које су неопходне да би се контролисала ризична подручја, су 
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такође присутни и дефинисани Правилником о интерним контролама и интерним 
контролним поступцима у Народној скупштини. Наведеним Правилником се разликују 
административни контролни поступци и рачуноводствени контролни поступци. 
Административни контролни поступци се односе на планове, политике, процедуре, 
евиденције и остале мјере којима се осигурава извршење планираних активности 
(почев од пријема поште па до организације састанака и достављања материјала 
народним посланицима, организације послова у кабинетима и посланичким клубовима, 
те осталих послова у администрацији Народне скупштине). Рачуноводствени 
контролни поступци се односе на поступке пријема, контроле, обраде и уноса 
књиговодствених докумената у пословне књиге Парламента, начин извршавања 
обавеза по основи насталих расхода, вршење редовног годишњег или ванредног 
пописа и сл. Сви процеси који су по нашој процјени окарактерисани као ризични 
процеси и подручја са могућностима настанка материјално значајних грешака, су 
обухваћени контролним поступцима у наведеном Правилнику.  

Попис основних средстава, новчаних средстава, потраживања и обавеза у Народној 
скупштини је  обављен  према Рјешењу о образовању комисије за попис за 
2007.годину.  Попис основних средстава, новчаних средстава, потраживања и обавеза 
у Народној скупштини, као један од облика у функционисању система интерне 
контроле, је  обављен у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. 
Ефикасан систем информација и комуникација подразумијева између осталог и 
ефикасан рачуноводствени систем, који омогућава контролу пословања, заштиту 
средстава, припрему финансијских извјештаја и њихову усклађеност са законским и 
другим прописима. Правилник о интерним контролама и интерним контролним 
поступцима дефинише поступке информисања  и поступке комуникација. Комуникација 
се обавља по конкретним пословним догађајима.  
Пословником Народне скупштине се између осталог, дефинише и подручје 
остваривања јавности рада исте, којим се наводи да су све сједнице Народне 
скупштине и њених комисија јавне, изузев оних случајева предвиђених законом, када 
су сједнице затворене за јавност. Службено саопштење за штампу и друга средства 
јавног обавјештавања припрема одговарајућа служба Народне скупштине а одобрава 
предсједник Народне скупштине. 

Правилником о интерним контролама и интерним контролним поступцима  се 
дефинише да је за поступке надгледања и спровођења интерних контролних поступака 
задужен генерални секретар, који је и иначе одговоран за финансијско пословање 
Народне скупштине.  

Ревизији је презентована информација да током 2007. године није било екстерне 
контроле од стране Буџетске инспекције Министарства финансија. 

 

2.3 Извјештај о извршењу буџета 

2.3.1 Планирање буџета 
Одлуком о усвајању буџета РС за 2007. годину су  одобрена средства Народној 
скупштини у укупном износу од 8.835.663 КМ.  

Планирању потребних средстава Народне скупштине за 2007. годину је претходило:      
- Инструкција Министарства финансија РС број 06-04-2891/06 од 11.04.2006. године 



 Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

Извјештај  о  ревизији финансијских извјештаја Народне скупштине Републике Српске за период 1.1.-
31.12.2007. године 

4

 

буџетским корисницима бр.1, коју чине документ оквирног буџета за период 2007-2009. 
година и годишњи буџетски календар за 2007. годину, као и 

- Упутство Министарства финансија РС број 06-04-6625/06 од 09.08.2006. године 
буџетским корисницима бр.2, које је између осталог садржавало и информације о 
почетним буџетским ограничењима за период 2007-2009. година. 

Ревизији је презентована одговарајућа документација којом се траже додатна средства 
(у односу на буџетско ограничење од 7.758.000 КМ) за: 

- плате посланика (30 посланика ранијег сазива Народне скупштине је имало 
статус професионалног посланика,  због чега су остварили право на накнаду 
плате у наредних шест мјесеци а након престанка мандата) и остала лична 
примања у износу од 694.745 КМ и  

- трошкови за набавку сталних средстава (који укључују и трошкове 
реконструкције и инвестиционог одржавања) у износу од 632.500 КМ. 

Захтјеви Народне скупштине за додатним средствима за 2007. годину су у значајној 
мјери прихваћени и уобзирени, тако да је буџет Народне скупштине за 2007. годину 
одобрен у износу од  8.835.663 КМ. 

Одлуком о усвајању ребаланса буџета РС за 2007. годину број 01-1630/07 од 9. 
октобра 2007. године, буџет Народне скупштине је увећан за 22.000 КМ, па су 
одобрена средства Народној скупштини за 2007. годину износила 8.857.663 КМ. 

Током 2007. године је извршено неколико реалокација интерног карактера и то: 
- двије реалокације на позицијама материјалних трошкова, до ребаланса буџета, 

у укупном износу од 64.000 КМ,  
- двије реалокације у оквиру позиција накнада, након ребаланса буџета, у 

укупном износу од 20.902 КМ и  
- једна реалокација у оквиру позиција капиталних расхода, почетком 2008. године 

а након ребаланса буџета, у износу од 23.680 КМ.   

Првобитно одобрена средства Народне скупштине су повећана дознаком средстава 
буџетске резерве у износу од 22.000 КМ намјењених за рад Комисије за утврђивање 
Приједлога закона о грбу и химни Републике Српске,  а према Рјешењу Владе РС број 
04/1-012-642/07 од 26.априла 2007. године. 

Структура одобреног ребаланса буџета за 2007. годину је следећа: 
- плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика се односи 

5.319.915 КМ, 
- порези и доприноси на остала лична примања  48.844 КМ, 
- трошкови материјала и услуга 1.248.904 КМ, 
- текући грантови (намјенска издвајања за рад посланичких клубова и грант 

непрофитним организацијама)  1.110.000 КМ, те 
- трошкови набавке сталних средстава  1.130.000 КМ. 

Укупно извршење буџета за 2007. годину износи 8.615.348 КМ, што представља 97% у 
односу на средства одобрена Ребалансом буџета РС за 2007. годину. 

2.3.2 Приходи 
У финансијским извјештајима Народне скупштине – Годишњи извјештај о извршењу 
буџета Народне скупштине РС за период 1.1.-31.12.2007. године, су исказани приходи 
у укупном износу од 8.615.348 КМ које чине: 
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- Приходи са Буџета РС у износу од 8.613.756 КМ и 

- Приходи са нивоа Завода за запошљавање РС, на име рефундације плата за 
волонтере и приправнике, у износу од 1.562 КМ. 

 У односу на планиране приходе, исти су реализовани са 97%. 

2.3.3 Текући трошкови 
Плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика су у Годишњем 
извјештају о извршењу буџета за 2007. годину, исказани у износу од 5.271.482 КМ и 
представљају извршење од 99% у односу на планиране. 

Структура наведених трошкова плата и накнада је исказана како слиједи: 

- бруто плате и накнаде  у износу од 4.731.563 КМ и  

- накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика у износу од 539.919 
КМ. 

Од наведеног износа, трошкови бруто плата и накнада који су исказани у износу од 
4.731.563 КМ и односе се на: 

- бруто плате запослених радника у Служби Народне скупштине, професионалних 
посланика и посланика који су имали право на плату, а по истеку мандата у 
трајању од шест мјесеци (према члану 35. Закона о радним односима у 
државним органима) односи 2.946.423 КМ и на 

- бруто посланички додатак посланика, 1.785.140 КМ. 

У оквиру исказаних трошкова накнада запослених и скупштинских посланика у износу 
од 539.919 КМ, највећи дио трошкова чине накнаде за трошкове смјештаја 
скупштинских посланика у износу од 247.017 КМ. 

Ревизијом је утврђено да су: 

- трошкови бруто плата и накнада у 2007. години износили 4.643.403 КМ и да су 
мањи од исказаног износа за 88.160 КМ, колико су износили бруто обрачунате и 
исплаћене накнаде запосленима у Служби Народне скупштине према Одлуци о 
исплати новчаних накнада поводом новогодишњих празника број 02-2364/07 од 
11.12.2007. године, због чега је и извршење мање за 1% од приказаног, или 
мање за 2% у односу на планирано,   

- да су трошкови накнада запослених  и скупштинских посланика исказаних у 
износу од 628.079 КМ, што је више за 88.160 КМ, колико су износиле горе 
наведене накнаде по наведеној Одлуци, због чега је извршење на овој позицији 
веће за 1%, као и да су 

- новчане награде поводом празника 8. марта, у нето износу од 10.400 КМ 
исплаћене из готовинских средстава благајне, што је супротно члану 3. Уредбе о 
условима и начину плаћања готовим новцем. 

Препоручује се генералном секретару Народне скупштине да обезбиједи 
дослиједну примјену: 

- Правилника о садржини појединих рачуна у контном оквиру за кориснике 
прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и 
фондова и у складу с тим, правилну класификацију накнада запослених и 
скупштинских посланика, те 
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- Уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем, а везано за 
готовинске исплате са благајне. 

Путни трошкови су у 2007. години износили 235.773 КМ и већи су за 7% у односу на 
планиране трошкове. У оквиру наведених трошкова су евидентирани трошкови 
дневница у земљи у износу од 153.857 КМ, који највећим дијелом чине дневнице које 
су исплаћене народним посланицима за вријеме одржавања  сједница Народне 
скупштине, радних тијела и консултативних састанака, а према члану 13. Одлуке о 
платама народних посланика и изабраних функционера у Народној скупштини РС број 
02-01-37/01 од 20.09.2001. године. 

Ревизија је мишљења да је потребно  наведену Одлуку  редефинисати у смислу 
измјена члана 13. Одлуке, (односно члана 15. Одлуке о платама и накнадама 
изабраних лица у Народној скупштини, а која је донесена у 2008. години) ради 
јаснијег дефинисања дневница за службени пут, као и дневница које 
представљају накнаду (лична примања), на која је потребно обрачунати 
припадајуће порезе и доприносе.  
Уговорене услуге су у 2007. години износиле 195.235 КМ и мањи су за 6% у односу на 
планиране. У оквиру наведених трошкова, трошкови репрезентације су износили 
93.729 КМ. Трошкови репрезентације су регулисани Правилником о начину и условима 
кориштења интерних и екстерних услуга репрезентације који је донесен средином 
2007. године. 

Ревизија је мишљења да наведени Правилник и члан 6. треба редефинисати, у смислу 
да се ограничења трошкова екстерне репрезентације, који настану по основу 
обављања редовних и међународних активности, ускладе са стварним трошковима 
репрезентације.  

Помоћи непрофитним организацијама су у финансијским извјештајима – Годишњи 
извјештај о извршењу буџета за период 1.1.-31.12.2007. године исказани у износу од 
1.090.737 КМ, што чини извршење од 98% у односу на планирано. Наведени трошкови 
се односе на: 

- намјенска издвајања за рад посланичких клубова у износу од 1.081.333 КМ и 

- помоћ непрофитним организацијама у износу од 9.404 КМ. 

Средства за рад посланичких клубова су реализована у складу са Одлуком о 
критеријима за расподјелу средстава посланичким клубовима број 02/1-305-1/07 од 28. 
фебруара 2007. године, којом се дефинишу критерији за расподјелу новчаних 
средстава намјењених за рад посланичких клубова, посланичких група и посланика 
који нису у саставу клубова посланика и посланичких група, утврђених у буџету РС за 
2007. годину. 

Наведеном Одлуком (чланом 3. и 4.) се дефинишу могућности исплата из средстава за 
рад посланичких клубова и то за материјалне трошкове и трошкове личних примања 
скупштинских посланика (на текуће рачуне посланика или на рачун политичке странке 
којој припадају поједини посланици). 

Ревизијом је утврђено да су средства за рад посланичких клубова и група у 
износу од 1.081.333 КМ, током 2007. године, расподијељена према одлукама 
клубова посланика о расподјели – исплати средстава, те да се највећи дио 
исплаћених средстава у износу од 749.389 КМ односио на лична примања 
скупштинских посланика (нето износ личних примања износи 568.925 КМ, износ 
пореза 69.128 КМ и износ доприноса 111.336 КМ). 
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Ревизија је мишљења да: 
- наведена средства која представљају лична примања скупштинских 

посланика, требају да се планирају у оквиру редовних позиција плата и 
накнада запослених и скупштинских посланика, уважавајући интерна акта 
Народне скупштине, која уређују област личних примања скупштинских 
посланика (Одлука о платама народних посланика и изабраних 
функционера, којом  се дефинишу између осталог, права на плату и  
накнаде скупштинских посланика, те Одлуком о платама и накнадама 
изабраних лица у Народној скупштини из 2008. године), као и да  

- наведена Одлука о критеријима за расподјелу средстава посланичким 
клубовима број 02/1-305-1/07 од 28. фебруара 2007. године, којом се 
дефинишу критерији за расподјелу новчаних средстава намјењених за рад 
посланичких клубова, посланичких група и посланика који нису у саставу 
клубова посланика и посланичких група, утврђених у буџету РС за 2007. 
годину, није у складу са Одлуком о платама народних  посланика и 
накнадама изабраних лица, као и Одлуком о платама и накнадама 
изабраних лица из 2008. године. 

Препоручује се генералном секретару Народне скупштине РС да обезбиједи да 
се: 

- постојећа Одлука о критеријима за расподјелу средстава посланичким 
клубовима број 02/1-305-1/07 од 28. фебруара 2007. године, редефинише у 
члану 4. и 5.  Одлуке и усклади са интерним актима Народне скупштине, 
која уређују област личних примања скупштинских посланика (Одлуком о 
платама и накнадама изабраних лица у Народној скупштини из 2008. 
године), те да се 

- средства за рад посланичких клубова планирају у стварно потребном 
износу, колико износе материјални трошкови на овој позицији 
намјенских средстава за рад посланичких клубова, 

 а у циљу постизања веће рационалности и штедње у трошењу буџетских 
средстава, како је то дефинисано чланом 35. Закона о буџетском систему. 
 

2.3.4 Капитални трошкови 
Током 2007. године су у Народној скупштини извршили набавку сталних средстава у 
укупном износу од 1.129.994 КМ, што је у складу са планираним средствима за ове 
намјене. Тако је у набавку опреме утрошено 613.675 КМ а у трошкове реконструкције и 
инвестиционог одржавања 516.319 КМ. 

 

2.3.5 Набавке 
На основу одабраног узорка (68% ревидираних набавки, вриједности 0,79 милиона КМ)  
је утврђено  да су у Народној скупштини РС, приликом вршења набавки роба и услуга, 
те уступања радова током 2007. године поштоване процедуре набавки које су 
дефинисане  Законом о јавним набавкама БиХ. 
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2.4 Биланс успјеха  

2.4.1 Приходи 
О приходима је наведено у тачки 2.3.2 Извјештаја. 

2.4.2 Расходи 
Расходи су обрађени под тачком 2.3.3 Извјештаја. 

2.4.3 Разлика прихода и расхода 
У 2007. години у Народној скупштини су остварени приходи од 8.615.348 КМ, колико су 
износили и укупни расходи, тако да није било остварене разлике између прихода и 
расхода. 

2.5 Биланс стања 

2.5.1 Актива 
У Билансу стања на дан 31.12.2007. године је исказана укупна вриједност активе од 
19.146.799 КМ. 

Стална средства су у Билансу стања исказана по садашњој вриједности у износу од 
18.095.583 КМ, чија је набавна вриједност 27.682.504 КМ и исправка вриједности 
сталних средстава 9.586.921 КМ. 

Током 2007. године у Народној скупштини је исказано  повећање набавне вриједности 
сталних средстава у износу од 23.194.220 КМ и то: 

- по основу улагања у стална средства  1.196.040 КМ (капитална улагања у 
износу од 1.129.994 КМ и разлике по признатој вриједности по процјени 
моторних возила а везано за набавку моторних возила по систему «старо за 
ново» у износу од 66.046 КМ) и 

- по основу извршене процјене  вриједности административне зграде Народне 
скупштине  у износу од  21.998.180 КМ  

По основу расходовања и искњижавања сталних средстава у Народној скупштини је 
исказано и смањење вриједности сталних средстава у укупном износу од 128.156 KM  
(набавне вриједности  462.322 KM и исправкe вриједности од 334.166 КМ), од чега се 
највећи дио односи на искњижење вриједности моторних возила која су замијењена по 
систему «старо за ново». 
Значајно је напоменути да је по основи набавке аутомобила, по систему «старо за 
ново», евидентиран и капитални губитак у износу од 29.901 КМ, који је књиговодствено 
евидентиран на терет извора средстава а према Инструкцији Савеза рачуновођа и 
ревизора РС, која није у складу са МРС-ЈС 17 параграф 66, односно МРС 36 параграф 
59, али практична примјена наведених параграфа није примјењива ради самог начина 
књиговодственог евидентирања набавке сталних средстава. Наведено је 
објелодањено у Напоменама уз финансијски извјештај. 

2.5.2 Пасива 
У Билансу стања на дан 31.12.2007. године је исказана укупна вриједност пасиве од 
19.146.799 КМ. Најзначајније позиције које чине пасиву су: краткорочне обавезе и 
разграничења у износу од 1.047.616 КМ и извори средстава у износу од 18.099.183 КМ. 

Ревизијом наведених  позиција, нису уочени пропусти и неправилности. 
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2.6 Напомене уз финансијске извјештаје 
У Народној скупштини су, у складу са МРС за јавни сектор 1 и Правилником о 
финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина, 
градова и фондова,   сачинили  финансијске извјештаје за 2007. годину.  

Напомене уз финансијске извјештаје садрже све потребне елементе, који су 
дефинисани МРС за јавни сектор 1 – презентација финансијских извјештаја. 

 

 

 

                                                                                                      Виши ревизор:                                             
 

                                                                                                      Божана Трнинић 

 

                                                                                                      Ревизор: 

 

                                                                                                      Мирјана Радановић                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


