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ЗАКЉУЧАК РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА 

''ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ'' 

 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је, на основу Закона о 
ревизији јавног сектора Републике Српске, а у складу са ISSAI стандардима ревизије 
за јавни сектор, провела ревизију учинка ''Изградња и одржавање објеката културе''. 

Основни циљ ове ревизије јесте давање одговора на питање нивоа ефикасности 
активности које су предузимале надлежне инститиције културе и кориштења 
средстава буџета, а у сврху осигурања адекватног броја, структуре и квалитета 
објеката културе. 

Ревизијом су обухваћени Министарство просвјете и културе, јединице локалне 
самоуправе и јавне установе културе. 

Временски период обухваћен овом ревизијом је 2017-2021. година.  

Резултати ревизије приказани су у овом Извјештају.  

Проведена ревизија је показала да институције надлежне за област културе нису кроз 
интегрисан приступ у могућој мјери осигурале адекватно праћење стања објеката 
културе, њихово планирање и потребан ниво ефикасности у реализацији пројеката 
изградње, реконструкције и санације објеката културе. 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, у складу са одредбама 
Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске, доставља Нацрт извјештаја 
институцијама обухваћеним овом ревизијом. Примједби на Нацрт извјештаја није 
било. 

Коначан извјештај једостављен свим институцијама којим се, у складу са Законом о 
ревизији јавног сектора Републике Српске, овакав извјештај треба упутити. Извјештај 
је доступан јавности путем интернет странице Главне службе за ревизију јавног 
сектора Републике Српске, www.gsr-rs.org.  

Извјештај садржи препоруке упућене Влади Републике Српске и Министарству 
просвјете и културе, јединицама локалне самоуправе и јавним установама културе. 
Провођењем ових препорука могуће је осигурати да надлежне институције културе 
осигурају ефикаснију изградњу и одржавање објеката културе.  

Главни ревизор донио је Одлуку да се проведе ова ревизија учинка. Ревизију је 
провео ревизорски тим у саставу Роса Умићевић, вођа тима и Ангелика Кос, члан 
тима. 

                      

                      

   Главни ревизор 

 Јово Радукић, с.р. 

 

http://www.gsr-rs.org/
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ПРЕДГОВОР 

Према ISSAI оквиру ревизије, ревизија јавног сектора подразумијева три врсте 
ревизије: ревизију финансијских извјештаја, ревизију усклађености и ревизију учинка.1 

Ревизије учинка које проводе врховне ревизорске институције су независна, 
објективна и поуздана испитивања владе, владиних и других институција јавног 
сектора, односно програма, активности и процеса у надлежности владе и владиних 
институција у погледу економичности, ефикасности и ефективности. Принципи 
економичности, ефикасности и ефективности могу се дефинисати на сљедећи начин:2  

 Принцип економичности подразумијева свођење трошкова ресурса на најмању 
могућу мјеру. Коришћени ресурси требају бити на располагању правовремено, 
у одговарајућој количини и уз одговарајући квалитет те по најбољој цијени.  

 Принцип ефикасности подразумијева најбоље могуће искоришћавање 
расположивих ресурса. Везан је за однос коришћених ресурса и излазних 
вриједности остварених у погледу количине, квалитета и рокова.  

 Принцип ефективности односи се на испуњавања постављених циљева и 
постизање предвиђених резултата.  

Поред термина ревизија учинка, у теорији и пракси ревизије појављују се и други 
термини, као ревизија успјеха/успјешности, ревизија економичности, ефикасности и 
ефективности (ревизија 3Е) и ревизија вриједности за новац. Поменути термини у 
ревизијској терминологији суштински имају исто значење. 

У основи, ревизијом учинка даје се одговор на сљедећа питања: 

 да ли се раде прави послови; 

 да ли се послови раде на прави начин. 

Ревизија ефективности даје одговор на питање да ли се раде прави послови, а 
ревизија економичности и ефикасности да ли се послови раде на прави начин. 

Мандат ревизије учинка по правилу је регулисан законом који третира ревизију јавног 

сектора. Правни основ за провођење ревизије учинка садржан је у одредбама Закона 
о ревизији јавног сектора Републике Српске.  У одредбама Закона о ревизији јавног 
сектора Републике Српске регулисано је да је Главна служба за ревизију јавног 
сектора Републике Српске обавезна да врши: 

 финансијску ревизију; 

 ревизију учинка; 

 друге специфичне ревизије. 

У дијелу који се односи на ревизију учинка Закон о ревизији јавног сектора Републике 
Српске  регулише сљедеће: 

                                                

1 ISSAI 100 параграф 22 
2 ISSAI 300 параграф 11 

„Основни циљ ревизије учинка је промоција економичности, 

ефикасности и ефективности. Она такође доприноси одговорности и 

транспарентности.“   ISSAI 300 
 

ISSAI 300 
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Главна служба за ревизију, у складу са овим законом и стандардима ревизије за јавни 
сектор, спроводи ревизију учинка, а на основу надлежности из члана 13. овог закона.  

Ревизија учинка је активност Главне службе за ревизију која подразумијева 
испитивање активности, програма и пројеката у надлежности Владе Републике 
Српске и институција јавног сектора у погледу економичности, ефикасности и 
ефективности.  

Резултате ревизије учинка Главна служба за ревизију презентује посредством 
коначног извјештаја о спроведеној ревизији учинка.  

Влада  и ревидиране институције обавезни су да у року од 60 дана од дана пријема 
коначног извјештаја о спроведеној ревизији учинка сачине Акциони план за 
спровођење препорука ревизије учинка и да га доставе Главној служби за ревизију  и 
надлежном скупштинском одбору ради праћења спровођења датих препорука.“ 

Одредбе закона које се односе на планирање и приступ ревизији, имплементацију 
ревизије, овлашћења за прикупљање података и информација и извјештавање о 
ревизији, примјењују се како на финансијску ревизију тако и на ревизију учинка. 

Институције јавног сектора (Влада Републике Српске, министарства, владине 
агенције, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе и други) у 
извршавању основних функција утврђених законима и другим прописима ангажују 
расположиве ресурсе (персоналне, материјалне, финансијске и друге).  

Институције јавног сектора које извршавају повјерене им функције имају јавну 
одговорност за свој рад према Народној скупштини Републике Српске и јавности 
уопште. Јавна одговорност подразумијева да Народна скупштина Републике Српске 
и јавност имају право и потребу да буду информисани о раду институција јавног 
сектора. Народна скупштина Републике Српске, порески обвезници и јавност 
испољавају интересовање да ли су ресурси које су институције јавног сектора 
ангажовале обављајући основне функције, укључујући и буџетска средства, 
коришћени уз уважавање принципа економичности, ефикасности и ефективности. На 
овај захтјев Народне скупштине Републике Српске и јавности одговор не може у 
потпуности дати финансијска ревизија, те је у циљу испуњавања захтјева Народне 
скупштине Републике Српске и јавности, потребна ревизија учинка. Ова ревизија ће 
независно и професионално утврдити да ли се институције јавног сектора приликом 
извршавања основних функција придржавају принципа економичности, ефикасности 
и ефективности. 

Извјештаји ревизије учинка, као основни производ ревизијског процеса, су добра 
основа за промјeне у организацији, начину функционисања и управљању ресурсима, 
затим квалитетнијим и кориснички орјентисаним услугама, као и за подизање јавне 
одговорности на виши ниво. Извјештаји ревизије учинка су и у функцији промовисања 
доброг управљања и јавности рада институција јавног сектора.  

Управљање јавним сектором подразумијева и унапређење ефикасности и 
ефективности рада јавних институција. Ревизију учинка треба посматрати као 
институционални инструмент управљања јавним сектором. У условима када 
располажемо оскудним ресурсима и када је евидентан јаз између расположивих 
ресурса и потреба, а посебно у условима реформи у многим сегментима и 
структурама јавног сектора, ревизија учинка посебно добија на значају. 
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РЕЗИМЕ  

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је, на основу Закона о 
ревизији јавног сектора Републике Српске, а у складу са ISSAI стандардима ревизије, 
провела ревизију учинка „Изградња и одржавање објеката културе“. 

Основни циљ ове ревизије јесте давање одговора на питање нивоа ефикасности 
активности које су предузимале надлежне инститиције културе и кориштења 
средстава буџета, а у сврху осигурања адекватног броја, структуре и квалитета 
објеката културе. 

Резиме налаза, закључака и препорука ове ревизије дати су у наставку.  

Налази ревизије засновани на релевантним, поузданим и довољним ревизијским 
доказима, показују да: 

 постојећим начином извјештавања о стању у култури није осигурана јасна, 
свеобухватна и усагалашена слика стања објеката у којима се пружају 
културни садржаји и оцјена истог у односу на потребе и дефинисане циљеве; 

 у дугорочним планским документима није обезбијеђен јасан стратешки 
приступ и адекватно планирање улагања кроз дефинисане листе приоритета 
и најбољу могућу алокацију средстава буџета за потребе овог сегмента 
културе; 

 у условима наведених недостатака у праћењу стања и планирању, покретање 
реализације пројеката изградње, реконструкције и санације објеката културе 
није се заснивало на претходно усвојеним и усаглашеним плановима између 
надлежних институција за културу; 

 почетак реализације пројеката није увијек заснован на осигурању неопходних 
услова имовинско-правне, техничке и финансијске природе;  

 пројекти изградње, реконструкције и санације објеката културе су трајали 
релативно дуго и уз високе разлике у трајању за пројекте исте групе радова и 
приближно исте вриједности, што је резултирало нижим нивоом укупне 
ефикасности и неправовременом намјенском употребом објеката; 

 реализација пројеката улагања у објекте културе посебно је сложена због 
нејасно дефинисаних и неуједначено примјењиваних рјешења у односима 
јавних установа културе као корисника простора, њихових оснивача, власника 
простора и јединица локалне самоуправе на чијем се простору објекат налази 
или га треба градити. Са друге стране, недостајао је партнерски приступ 
повезаних институција надлежних за културу; 

 наведени недостаци и неадекватни приступи реализацији пројеката 
резултирали су смањеном ефикасношћу предузиманих активности и улагања 
у објекте културе. Евидентне су ситуације о немогућности реализације 
пројеката и када су средства осигурана и уплаћена, прекиди реализације 
пројеката са неизвјесношћу наставка због недостатка средстава и привремено 
заустављање реализације неке од фаза због неусклађене динамике са 
осталим фазама реализације пројекта. 

На основу налаза ревизије учинка утврђени су закључци.  

Проведена ревизија је показала да институције надлежне за област културе нису кроз 
интегрисан приступ у могућој мјери осигурале адекватно праћење стања објеката 
културе, њихово планирање и потребан ниво ефикасности у реализацији пројеката 
изградње, реконструкције и санације објеката културе. 

У складу са основним закључком утврђени су и појединачни закључци:  



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

6 РУ 004-21 Извјештај ревизије учинка „Изградња и одржавање објеката 
културе“ 

 

 

 у реализацији пројеката изградње, реконструкције и санације објеката културе 
није остварен могући ниво ефикасности ангажованих ресурса; 

 кроз процес праћења и извјештавања није осигуран интегрисан и 
свеобухватан приступ, заснован на усаглашеним индикаторима адекваности 
простора у којима се грађанима пружају културни садржаји, који би био 
поздана и релевантна основа за планирање и одлучивање о приоритетима; 

 у процесима доношења и усвајања дугорочних планских аката, планирање 
улагања у објекте културе није заступљено у потребној мјери, а планирани 
пројекти нису резултат процеса кандидовања, усаглашавања и утврђивања 
приоритета; 

 покретање реализације пројеката изградње, реконструкције и санације 
објеката културе вршено је без претходне планске усаглашености повезаних 
и надлежних субјеката са републичког и локалног нивоа и без осигурања 
испуњености неопходних услова имовинско-правне, техничке и финансијске 
природе.    

На основу налаза и закључака, заснованих на релевантним, поузданим и довољним 
ревизијским доказима, креиране су препоруке ревизије. Препоруке су упућене Влади 
Републике Српске и Министарству просвјете и културе, јединицама локалне 
самоуправе и јавним установама културе. 

 Влада Републике Српске и Министарство просвјете и културе требају јасно да 
дефинишу дио обавеза оснивача које се односе на осигурање адекватног 
простора за јавне установе културе и обавезе повезаних институција да кроз 
процесе дугорочног планирања дефинишу приоритете у изградњи, 
реконструкцији и санацији објеката културе, уважавајући потребе за 
усклађеним културним развојем и могућности финансирања;  

 Министарство просвјете и културе треба да кроз развијену методологију 
планирања и праћења реализације пројеката, осигура потребну ефикасност 
активности и ресурса по сваком од пројеката изградње, реконструкције и 
санације објеката културе; 

 Министарство просвјете и културе треба да, на бази свеобухватних анализа и 
усаглашено са јединицама локалне самоуправе, доноси дугорочну пројекцију 
регионалног распореда јавних установа културе;  

 јединице локалне самоуправе требају, на основу усаглашене и планом 
дефинисане потребе за изградњом и реконструкцијом објеката културе, за 
пројекте релативно веће вриједности у односу на властите финансијске 
капацитете прибављати мишљење Министарства просвјете и културе о 
могућности суфинансирања и пројекте покретати када су осигурани и сви 
остали услови имовинско-правне, техничке и кадровске природе; 

 јавне установе културе требају, кроз планску процедуру, правовремено и у 
складу са обавезама према оснивачу, а и власнику објекта у којем су 
смјештене када то није оснивач, кандидовати пројекте неопходне за 
осигурање адекватних услова за пружање културних садржаја, пратити 
поступак утврђивања приоритета и реализацију.  
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1. УВОД 

1.1. Позадина и мотиви ревизије 

У складу са Законом3, појам култура обухвата културно и умјетничко стваралаштво 
којим се стварају, презентују, промовишу, штите и чувају национални интереси у 
култури РС и од општег је интереса за Републику. Законом је утврђено да 
остваривање општег интереса обезбјеђује Република и ЈЛС, а подразумијева 
дефинисаност 24 различита интереса и заснованост на 11 начела.  

Два од више дефинисаних интереса у култури подразумијевају стварање могућности 
за интензиван и усклађен културни развој и обезбјеђивање услова за доступност 
културних садржаја. Са таквим је интересима повезано више начела која 
подразумијевају опредијељеност РС и ЈЛС да подстичу и помажу развој културе, 
успостављање ефикасног и рационалног управљања и отвореност и доступност 
културних садржаја  јавности. 

У циљу остваривања наведених интереса у култури и примјене наведених начела, 
Законом је дефинисана обавеза Народне скупшине Републике Српске да на 
приједлог Владе доноси Стратегију4. Законска је обавеза да се Стратегијом 
дефинишу дугорочни циљеви и приоритети развоја културе и одреде организационе, 
финансијске и административне мјере за њихово остваривање, чиме се дефинише 
културна политика за одређени период. Обавеза је и да се на основу Стратегије 
донесе акциони план са приоритетима, надлежностима, носиоцима активности, 
очекиваним резултатима, индикаторима успјеха и роковима провођења плана.  

Двије су основне области у култури дефинисане Законом и то област умјетничког 
стваралаштва, продукције и интерпретације и област истраживања, презентовања, 
документовања, заштите и промовисања културе. У оквиру сваке од њих је више 
дјелатности које се, између осталог, разликују и по субјектима који их обављају и 
нивоу надлежности којем припадају и по структури и обиму ресурса потребних за то. 
Из сваке од наведених области се може издвојити по једна дјелатност која захтијева 
значајније ресурсе од осталих, посебно објекте и опрему већег обима а то су 
позоришна и музејска дјелатност. 

Подаци Републичког завода за статистику Републике Српске показују да је у 2019. 
години дјелатност културе обављало 12 позоришта, 11 музеја, 50 библиотека и 34 
центра за културу. Ове су установе организовале више од три хиљаде културних 
догађаја и имале више од 1,3 милиона посјетилаца или чланова библиотека. 

Важећа Стратегија развоја културе усвојена је прије доношења Закона и није у 
потпуности обухватила све садржаје дефинисане Законом, укључујући јасне циљеве, 
приоритете и мјере за њихово остваривање. Кључни садржаји Стратегије су анализа 
стања по дјелатностима културе и кључни изазови у оквиру сваке од њих. У поглављу 
о културним потребама je наглашенo сиромаштво културне понуде и незадовољство 
анкетираних грађана.  

Као културне установе чији простори у најмањој мјери задовољавају потребе грађана, 
а највише пута поменуте у изјавама грађана, у Стратегији су наведена позоришта и 
музеји. Констатовани су проблеми незадовољавајућих просторних капацитета и 
њихове функционалности, уз нагласак да се често ради о привремено адаптираним 
ненамјенским просторима. Посебно поглавље Стратегије односи се на финансирање 

                                                

3 Закон о култури, „Службени гласник Републике Српске“, број 66/18. 
4 Стратегија развоја културе Републике Српске за период 2017-2022. година 
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културе. Наведен је став да „по свјетским мјерилима ако је издвајање за културу мање 
од 2,4% од буџета, култура државе сведена је на инцидент“. Констатовано је да је 
износ средстава за културу у 2016. години износио 0,63% од Буџета РС и да је 
највећим дијелом био усмјерен на плате радника у култури. Наведено указује да су 
таква средства недовољна за било какав вид активности и да неминовно воде 
слабљењу квалитета културне сцене и њено евидентно назадовање на свим пољима.  
У Стратегији је наведено да је анализа стања по ЈЛС показала сличне резултате и да 
проценти издвајања за културу из буџета ЈЛС варирају и крећу се између 1,1% и 7,8%. 

Неопходност повећања средстава за културу на републичком нивоу постављена је 
као циљ и то као учешће од минимално 1,5% у Буџету РС. За реализацију наведеног 
циља није дефинисан рок. У том је оквиру посебно наглашена потреба обезбјеђења 
средстава за капиталне пројекте. 

Подаци МПК показују да се за институције културе издвајало просјечно годишње у 
посматраном периоду 23 милиона КМ, што је учешће у Буџету РС од 0,81%. Од 
наведених укупних издвајања за културу, на изградњу и одржавање објеката културе 
просјечно годишње се односило 1,5 милиона КМ или 6% од укупних средстава за 
културу.5 

У трогодишњим приједлозима програма јавних инвестиција који се односе на период 
2018-2021. година, није било предвиђених пројеката на позицији МПК или су били 
планирани са веома малим износима. Све наведено указује на неадекватно 
планирање, одобравање и реализацију пројеката улагања у културу а посебно у 
сегмент изградње и одржавање објеката.  

Наведене индикације указују да постоји простор за преиспитивање начина планирања 
развоја културе у сегменту изградње и одржавања објеката културе, посматраном 
кроз дефинисање приоритета, предлагање пројеката и одлучивање о избору, 
осигурање потребних извора за финансирање и адекватно праћење намјенског 
кориштења и правдања средстава додијељених из буџета. 

1.2. Предмет ревизије и ревизијска питања 

Предмет ове ревизије учинка, односно ревизијски проблем којим се бавила ова 
ревизија учинка је ефикасност активности које су предузимале надлежне инститиције 
и кориштених средстава буџета у циљу осигурања адекватног броја, структуре и 
квалитета објеката културе. 

Испитивања извршена у главној студији дала су одговоре на питања о обиму и 
садржају предузиманих активности и обиму и садржају улаганих средстава буџета 
усмјерених за изградњу нових објеката и санацију постојећих, у складу са културним 
потребама грађана, те нивоа ефикасности истих.  У том смислу се ова ревизија 
бавила сљедећим основним питањем: 

Да ли надлежне институције адекватно прате стање и потребе за објектима културе, 
планирају и ефикасно реализују њихову изградњу и одржавање? 

У оквиру овог главног питања ревизијска испитивања су била усмјерена на сљедећа 
три питања: 

1. Како надлежне институције прате и анализирају питања броја, структуре и 
квалитета постојећих објеката културе и њихову адекватност потребама грађана за 
културним садржајима? 

                                                

5 Прилог број 2 Динамука средстава буџета за културу у периоду 2017-2021. година 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 РУ 004-21 Извјештај ревизије учинка „Изградња и одржавање објеката 
културе“ 

9 

 

2. Да ли надлежне институције правовремено и кроз дефинисане и координисане 
поступке доносе планске документе, укључујући и планове изградње и одржавања 
објеката културе, како утврђују приоритете и усклађују их по изворима финансирања?  

3. Како се реализују усвојени програми и планови изградње и одржавања објеката 
културе и да ли се ефикасно користе осигурана буџетска средства? 

1.3. Дизајн и методолошки оквир ревизије 

1.3.1. Обим и ограничења ревизије 

Ревизијом је обухваћено детаљно испитивање улога, надлежности и одговорности 
институција културе везаних за праћење и анализу стања и потреба за објектима 
културе, планирања њихове изградње и санације и начина и времена реализације 
таквих пројеката, посматрајући период до датума стављања објекта у употребу и 
могућности пружања културних садржаја грађанима. 

У складу са Законом, уважавајући дефинисане надлежности, обавезе и одговорности 
и обимне информације прикупљене током провођења предстудијских испитивања, 
субјекти обухваћени ревизијом учинка у главној студији су: МПК, 12 
градских/општинских управа дефинисаних узорком и осам ЈУК или субјеката који 
пружају грађанима одређене културне садржаје.  

У ревизији је био неопходан избор узорка институција и на републичком и локалном 
нивоу али и избор узорка у оквиру великог броја различитих културних дјелатности и 
садржаја. Избор је заснован на процјени степена цјеловитости и репрезентативности 
потребних информација за сагледавање дефинисаних ревизорских питања, 
посматраних по обиму, структури и степену њихове доступности у току предстудијских 
испитивања.  

Додатни критеријум у одабиру узорка институција је био и регионални, неопходан да 
се осигура заступљеност и специфичност питања довољности и адекватности 
објеката културе у различитим регијама а у складу са тим и у њима припадајућим 
локалним заједницама и ЈУК које пружају неке од културних садржаја из области 
културе. Овај критеријум има посебан значај имајући у виду да је принцип доступности 
културних садржаја сваком грађанину један од кључних принципа културне политике. 
У том оквиру било је неопходно узети у обзир и степен развијености локалних 
заједница. 

Ревизијом је обухваћен период од пет година, 2017-2021. година, како би се могле 
сагледати укупне активности у дужем периоду, од утврђивања потреба за градњом 
или санацијом објеката до коначног стављања у употребу и извјештавања о 
намјенској употреби. Укупност активности, посматраних кроз редосљед по свакој од 
институција у наведеном периоду подразумијевала је и вертикално посматрање 
повезаности временске усклађености дјеловања свих институција повезаних и 
укључених у одређене пројекте по било ком основу. Специфичност пројеката 
изградње објеката у култури  и њихово дуго трајање захтијевали су да се реализација 
одређеног броја пројеката анализира кроз знатно дужи период, изван наведеног 
оквирног периода. За пројекте започете прије 2017. године су одређене активности 
испитиване и за тај период а за пројекте који нису завршени до краја 2021. године 
испитиване су активности реализоване до краја октобра 2022. године. Укључивање 
информација и за те периоде вршено је у циљу стицања потпуније и детаљније слике 
реализације пројеката иградње и санације одређених објеката културе и осигурања 
могућности за објективније оцјењивање и закључивање. 

Ревизија се није бавила питањима анализе и изворног документовања података о 
власништву над објектима културе нити провјером регуларности оснивачких и других 
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аката ЈУК и њихових обавеза према МПК и ЈЛС. Ревизија се није бавила ни питањима 
правилности утврђивања износа планске, процијењене ни реализоване вриједности 
пројеката. Прихватајући изјаве и документе којима располажу ревидиране 
институције и сматрајући их поузданим, у фокусу ревизије је било  јасно и међусобно 
усаглашено виђење улога, обавеза, одговорности и потребног нивоа интегрисаног 
дјеловања свих институција надлежних за област културе око питања довољности и 
адекватности објеката културе на цијелом подручју РС. 

Имајући у виду све напријед наведено, овај обим ревизије сматрамо довољним за 
објективно сагледавање питања и давање одговора на дефинисана питања изградње 
и одржавања објеката културe. 

1.3.2. Извори ревизијских доказа 

Информације и подаци, потребни за давање одговора на постављена, напријед 
наведена питања, прикупљени су од већег број институција, укључујући МПК, 
градске/општинске управе и ЈУК са законом дефинисаним или пренесеним 
надлежностима у области културе, посебно у сегменту осигурања адекватних 
објеката као једном од кључних ресурса. Подаци и информације о активностима 
праћења, анализе, планирања и реализације пројеката изградње и санације објеката 
за потребе културе прикупљени су од: 

 МПК; 

 градских и општинских управа; 

 ЈУК; 

 субјеката културе организованих као удружења грађана. 

Подаци и информације од наведених субјеката прикупљани су из различитих извора 
као што су: закони и други регулаторни акти, стратегије, акциони планови, 
средњорочни и годишњи програми и планови рада, извјештаји о раду, извјештаји о 
реализацији пројеката изградње и одржавања и извјештаји о намјенском утрошку 
додијељених средстава, годишњи финансијски планови и буџети, годишњи 
финансијски извјештаји, статистички билтени Републичког завода за статистику 
Републике Српске, информације, одлуке и закључци надлежних институција и то 
Владе, МПК, градоначелника, начелника општина, начелника одјељења надлежних 
за културу и одјељења надлежних за поједине сегменте и активности на пројектима 
издрадње и санације објеката, директора ЈУК и осталих субјеката који пружају 
културне садржаје. 

1.3.3. Методе прикупљања и анализе ревизијских доказа 

Потребни подаци и информације из наведених извора прикупљани су на сљедеће 
начине: 

 креирањем упитника које су попуњавале институције обухваћене ревизијом; 

 преузимањем изворних докумената као што су анализе, информације, 
извјештаји, програми, планови, одлуке, уговори, мишљења, сагласности, 
закључци и дописи и као акти међусобне комуникације свих субјеката 
обухваћених ревизијом; 

 прикупљање потребних информација и података организовано је кроз методе 
интервјуа са одговорним лицима у институцијама обухваћеним ревизијом. 
Интервјуи су вођени са Министром и помоћницима министра, начелницима 
одјељења и осталим одговорним лицима у оквиру МПК, са 
градоначелницима/начелницима градова/општина, њиховим замјеницима, 
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начелницима надлежних одјељења и њиховим сарадницима, директорима ЈУК 
и предсједницима управних одбора тих установа; 

 посматрањем одређених активности, посматрањем и фотографским 
документовањем стања одређених објеката, начина комуникације и 
усаглашавања између институција система и мапирањем таквих поступака; 

 детаљном анализом појединих репрезентативних примјера планирања, 
реализације и финансирања одређених пројеката изградње или санације 
објеката кроз студије случаја. 

1.3.4. Критеријуми ревизије 

Критеријуми ревизије формирани су у складу са врстом, природом и карактером 
ревизијског проблема који је предмет ревизије. Oсновни критеријуми заснивају се на 
општем интересу и на начелима дефинисанима у Закону и  циљевима дефинисаним 
Стратегијом. Посматрано по појединим питањима ревизије, критеријиму се дефинишу 
на основу Акционог плана за провођење стратегије, трогодишњих и годишњих 
програма и планова надлежних институција, одлука, закључака и уговора који својим 
садржајем јасно указују на примјену принципа ефикасности у кориштења ресурса и 
принципа доброг управљања пројектима инвестиционих улагања у култури. 

У складу са напријед наведеним дефинисани су критеријуми ревизије:  

 развијена је и примјењује се јединстевена методологија прикупљања 
одређених показатеља стања у култури и врши се анализа по дјелатностима, 
регијама и ЈЛС, укључујући и стање објеката као кључног ресурса за могући 
приступ грађана културним садржајима; 

 показатељи стања вреднују се у односу на дефинисане циљеве, 
опредјељења, резултате и потребе и идентификују узроци евентуалних 
одступања; 

 у оквиру анализе укупног стања, у поступцима који укључују све надлежне 
институције културе утврђују се потребе за проширењем и санацијом 
просторних капацитета и усаглашавају начини, приоритети и могући извори 
финансирања; 

 инстутуције приступају изради планова и пројеката улагања у објекте културе 
заснивајући их на заједничким и усаглашеним потребама и јасно дефинисаним 
власником и носиоцем пројекта;  

 у јасној процедури усаглашавања укупних планова улагања са укупно могућим 
средствима по свим изворима, институције/предлагачи кандидују пројекте и 
упућују захтјеве ка потенцијалним изворима финансирања; 

 одлуке о  финансирању изабраних пројеката доносе се са листе приоритета и 
разматраних елабората о оправданости планираних улагања; 

 дефинисани носиоци пројеката у најкраћем могућем времену проводе 
активности на пословима оперативне припреме  и извођења радова на 
изградњи или санацији; 

 активности на изградњи или санацији објеката су синхронизоване са 
финансирањем, средства се правовремено дозначавају и ефикасно користе; 

 правовремено се завршавају све планиране активности, осигурава употребна 
дозвола, укњижава објекат или нова вриједност постојећег и грађанима 
пружају очекивани културни садржаји.  
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Вредновање у овој ревизији подразумијева сагледавање проблема, препрека и 
узрока одступања у односу на дефинисане критеријуме а тиме и у односу на укупно 
дефинисане резултате и циљеве. 

Иако су надлежности и обавезе везане за област културе и осигурања основних 
ресурса за њен развој Законом дате већем броју институција укључујући 
градске/општинске управе и ЈУК и републичког и локалног нивоа, фокус ревизије jе 
биo на улози, одлукама и активностима Владе и МПК, имајући у виду њихову улогу 
креатора регулаторног оквира, улогу надзора, улогу већинског инвеститора у пројекте 
изградње и санације објеката и улогу у осигурању начела отворености и доступности 
културних садржаја и у начелу интегрисања културног развоја. Овакво се посматрање 
заснива и на Стратегији и Акционом плану стратегије развоја културе Републике 
Српске 2017-2022. година, гдје су ове институције укључене у сваку од дефинисаних 
активности, а у дијелу активности прикључене су им или ЈЛС или ЈУК. 

1.4. Садржај и структура извјештаја 

Овај извјештај ревизије учинка садржи сљедећа поглавља: 

1 Увод – основни разлози због којих се ГСРЈС РС опредијелила да проведе 
ревизију учинка која се односи на област културе, сегмент изградње и 
одржавања објеката. У овом поглављу представљен је дизајн ревизије кроз 
ревизијска питања, критерије ревизије, обим и ограничења ревизије и изворе 
и методе прикупљања и анализе података. 

2 Опис предмета ревизије – предмет ревизије, институционалне улоге, 
надлежности и одговорности и регулатива карактеристична за област културе, 
сегмент изградње и одржавања објеката. 

3 Налази  – налази који дају одговоре на постављено основно и остала 
ревизијска питања. Налази ревизије подијељени су у неколико поглавља, у 
складу са ревизијским питањима. 

4 Закључци – закључци на основу налаза који су подржани ревизијским 
доказима. 

5 Препоруке – дате су препоруке чија имплементација од стране Владе, 
надлежних министрастава, ЈЛС и ЈУК у њиховој надлежности би требало да 
обезбиједи боље фукционисање области културе кроз осигурање потребних 
објеката, квалитетних и адекватних за пружање специфичних културних 
садржаја у њима. 

На крају овог Извјештаја ревизије учинка дати су прилози који детаљније приказују и 
објашњавају поједине налазе у Извјештају. 
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2. ОПИС ПРЕДМЕТА РЕВИЗИЈЕ 

2.1. Карактеристике предмета ревизије 

Култура обухвата различите форме културног изражавања, путем промоције и 
презентације културних и умјетничких садржаја. Култура и умјетност Републике се 
развијају кроз сљедеће дјелатности: културно-историјско насљеђе, музејску 
дјелатност, библиотечку дјелатност, позоришну дјелатност, издаваштво, књижевно 
стваралаштво, музичку и музичко-сценску дјелатност, филмску и аудио-визуелну 
дјелатност, ликовну дјелатност, дизајн, архитектуру, те културно-умјетнички 
аматеризам и културно стваралаштво националних мањина.6 

Позоришна дјелатност је дјелатност од општег интереса која подразумијева 
припрему, организацију и јавно извођење и приказивање драмских, музичко-
сценских, луткарских, плесних, сценских и других облика сценског извођења. 
Позориште је културно-умјетничка установа, слободна у свом стваралачком 
дјеловању и самостална у осмишљавању и стварању програма којима се 
афирмише култура и умјетничке вриједности, као и опште друштвене и људске 
вриједности. Задатак позоришта је да обављањем позоришне дјалатности утиче 
на културни развој дјеце, омладине и одраслих. Зависно од репертоара и 
постигнутих умјетничких домета позориште може бити организовано као: народно 
позориште, градско позориште, позориште за дјецу, луткарско позориште и 
продуцентско/пројектно позориште.7  

Mузejскa дjeлaтнoст је дјелатност од посебног друштвеног значаја и општег 
интереса за Републику, а односи се на систeмaтскo истраживање, прикупљање, 
обраду, чување, стручну обраду прoучавање, заштиту, излагање и публиковање 
музејске грађе. Музејска дјелатност има задатак да музејску грађу, као дио 
националне и опште људске културне баштине, сачува, проучи и учини да буде 
доступна јавности. Музејску дјелатност обављају: музеји, меморијални музеји, 
спомен подручја која се баве музејском дјелатношћу, музеји на отвореном, као и 
музејске спомен-куће, музејске збирке у саставу установа и других правних лица 
који се баве музејском дјелатношћу. Према надлежности, музејске установе могу 
бити, централне, матичне (музејске установе којима је и на основу рјешења 
министра утврђен статус матичности) и локалне (чији је оснивач град или 
општина, а немају статус матичности).8 

Библиотечко-информациона дјелатност је дјелатност од посебног друштвеног 
значаја и општег интереса за Републику, која подразумијева слободан приступ 
грађана информацијама, знањима и идејама садржаним у библиотечкој грађи, као 
и право на остваривање индивидуалних и интелектуалних слобода, у чему им 
својим услугама помажу библиотеке и библиотечко-информациони центри. Ова 
дјелатност подразумијева систематско прикупљање, стручно обрађивање, 
чување и давање на кориштење, те заштиту библиотечке грађе, као и 
прикупљање информација о тој грађи. Библиотека је културна, информациона, 
образовна установа која корисницима ставља на располагање организован фонд 
библиотечке грађе, као и друге изворе информација, услуге и сервисе. Библитеку 

                                                

6 Закон о култури „Службени гласник Републике Српске“, број 66/18. чл. 10, 11, 12. 
7 Закон о позоришној дјелатности „Службени гласник Републке Српске“, бој 92/16, Чл. 2, 3, 13. 
8 Закон о музејској дјелатности „Службени гласник Републике Српске“, број 89/08, чл. 2, 3, 5, 
15. 
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може да оснује Република, ЈЛС и друга домаћа и страна правна и физичка лица. 
Библиотеке се према намјени, садржају библиотечке грађе и према функцији, 
профилу корисника разврставају на сљедеће врсте: национална библиотека и 
друге централне библиотеке чији је оснивач Република, народне библиотеке чији 
је оснивач Република или ЈЛС, школске, високошколске и универзитетске, 
библиотеке научноистраживачког института или установа, специјалне и 
библиотеке као организационе јединице при другим установама, организацијама 
или удружењима.9 

Културни центри организовани су као градске/општинске установе за обављање 
културно-умјетничке дјелатности. Кроз реализацију програмских активности, 
заштиту и његовање насљеђа, сарадњу са умјетницима и удружењима, културни 
центри функционишу као главни носиоци развоја културе и умјетности у локалним 
заједницама. У смислу задовољавања културних потреба становништва, они 
имају велику улогу у развоју и очувању културе на простору Републике. У већим и 
развијеним градовима и општинама, јавне установе дјелују као центри за културу, 
док су у мањим општинама у већини случајева организоване као културно-
образовни и спортски центри. Ову подјелу и организацију јавних установа 
одређује величина општине, бројност њенoг становништва, као и њено економско 
стање. 

2.2. Институционалне улоге, надлежности и одговорности 

Улоге, надлежности и одговорности у погледу праћења стања, планирања потреба, 
те раелизације изградње и санације објеката културе, подијељене су између 
различитих институција и више нивоа власти.  

Према члану 27. Устава Републике Српске, научно, културно и умјетничко стварање 
је слободно. Зајамчена је заштита моралних и имовинских права по основу научног, 
културног, умјетничког и другог културног стваралаштва. 

Према члану 19. Закона о републичкој управи (Службени гласник РС, број 115/18), 
МПK, између осталог, обавља управне и стручне послове везане за област културе 
који се односе на: обављање библиотечке, књижевне и издавачке дјелатности, бригу 
о непокретним и покретним културним добрима; бригу о музејима, галеријама, спомен 
подручјима, филмску умјетност, музичку, ликовну и примјењену умјетност, удружења 
грађана која се баве културним дјелатностима; предлагање буџета за културу на 
нивоу Републике, праћење, припрему, анализирање утрошка финансијских средстава 
и предлагање реалокације и измјене на основу тога; утврђивање визије, мисије 
културне политике и стратегије културе, организацију и координацију активности на 
извршавању програмских активности из области културе; обезбјеђивање развоја и 
увођење савремених система, метода и техника у области културе, сарадња са 
установама из области културе, давање стручних упутстава буџетским корисницима 
из области културе, сарадње са другим органима, организацијама и појединцима из 
области културе, међународну сарадњу у области културе, изграђивање законских и 
подзаконских аката из надлежности МПК, обављање документацијске и издавачке 
дјалтности. 

Према члану 21. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник“, број 97/16, 
36/19, 61/21) ЈЛС у области културе имају сљедеће надлежности: заштита 
културних добара, осим културних добара која су законом утврђена као добра од 

                                                

9 Закон о библиотечко-информационој дјелатности „Службени гласник Републике Српске“ број 
44/16, чл. 2, 22, 24. 
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значаја за РС; обезбјеђење заштите и одржавања споменика и спомен-обиљежја 
од значаја за културно-историјску традицију; организовање манифестација и 
обиљежавање јубилеја у области културе од значаја за ЈЛС и развој културно-
умјетничког аматеризма у ЈЛС; обезбјеђење услова за прикупљање, обраду, 
чување и давање на коришћење књига и других публикација и услове за рад 
библиотека чији је она оснивач; изградња, реконструкција и одржавање објеката 
културе у којима се остварују потребе културе у ЈЛС и друге надлежности у складу 
са законом. 

Директора народне библиотеке чији је оснивач Република именује и разрјешава 
МПК. Директора народне библиотеке чији је оснивач ЈЛС, а која се финансира из 
буџета Републике, именује и разрјешава МПК. Директоре осталих библиотека 
именује и разрјешава оснивач. Директоре централних музејских установа именује 
и разрјешава Влада на период од четири године. Директоре музејских установа 
којима је на основу рјешења министра утврђен статус матичности, именује 
министар. Директоре музејских установа којима није утврђен статус матичности, 
а чији је оснивач град, односно општина, именује скупштина града, односно 
општине. 

Према члану 59. Закона о култури („Службени гласник“, број 66/18) средства за 
остваривање општег интереса у култури обезбјеђују се из буџета Републике. Из 
буџета Републике обезбјеђују се средства за рад и функционисање ЈУК чији је 
оснивач Република, суфинансирање инвестиционог улагања у установе културе 
чији је оснивач Република, те програмске активности ЈУК чији је оснивач 
Република, суфинансирање установа културе чији је оснивач ЈЛС по основу 
матичне дјелатности, лична примања запослених у установама културе којима је 
утврђен статус матичности, те лична примања запослених у народним 
библиотекама чији је оснивач ЈЛС. 

Према члану 68. Закона о библиотечко-информационој дјелатности („Службени 
гласник“, број 44/16) средства и финасирање дјелатности библиотека обезбјеђује 
оснивач. У Буџету РС обезбјеђују се средства за: бруто плате запослених и друга 
примања на основу радног односа, дио програмских дјелатности, инвестиције у 
опрему и нове намјенске објекте за обављање библиотечке дјелатности и 
значајну адаптацију постојећих. У буџету ЈЛС обезбјеђују се средства за 
материјалне и режијске трошкове, текуће и инвестиционо одржавање библиотека. 
МПК, односно орган ЈЛС, надлежан за послове културе даје сагласност на план и 
програм рада и утврђује који ће се програми, односно дијелови програма народних 
библиотека финансирати или суфинасирати средствима буџета Републике, 
односно буџета ЈЛС. 

Према члану 44. Закона о музејској дјелатности („Службени гласник“, број 89/08) 
Финансијска средства за рад музејских установа којима је на основу рјешења 
министра утврђен статус матичности обезбјеђују се из буџета Републике и то: 
плате и накнаде запослених, дио програмских активности и дио средстава за 
инвестиције и рад матичне сужбе. Из буџета ЈЛС: дио програмских активнсти, 
материјални трошкови, одржавање и средства за инвестиције, обезбјеђење 
средстава за осигурање музејске грађе, средства за откуп музејских експоната. 

Средства за остваривање општег инетерса у култури, сходно развојном 
документу културе ЈЛС, обезбјеђују се из буџета ЈЛС. 
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2.3. Правна регулатива карактеристична за подручје и предмет 
ревизије 

Културна политика се остварује утврђивањем културних потреба и реализацијом 
стратегије развоја културе, кроз поступак креирања, подршке и суфинансирања 
програма и пројеката у култури. МПК је одговорно за управљање Стратегијом и њено 
спровођење. Опредјељења и циљеви у погледу локалног развоја културе садржани 
су у стратегијама локалног развоја, те стратешко-развојним актима из различитих 
секторских области ЈЛС. 

Установа културе се оснива ради остваривања културних потреба грађана и ради 
остваривања другог законом утврђеног интереса у области културе. Установа културе 
може бити основана као јавна или као приватна установа. ЈУК може основати 
Република или ЈЛС. ЈУК чији је оснивач Влада су: Музеј РС, Музеј савремене 
умјетности РС, Народно позориште РС, ДПРС, НУБРС, Специјална библиотека за 
слијепа и слабовида лица, Кинотека РС, Спомен-подручје Доња Градина, 
Археолошки музеј „Римски муниципијум“, Скелани.10 

Већина објеката и простора у којима се организује рад републичких установа културе 
припада насљеђу Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. Простори 
републичких установа културе, највећим дијелом нису у власништву оснивача, али ни 
самих установа. 

Важна стратешко-развојна, планска и регулаторна документа која се односе на 
предмет ове ревизије учинка наведена су у Листи референци, која се налази у 
Прилогу број 1 овог Извјештаја. 

 

 

 

 

 

 

                                                

10 Spisak republickih ustanova kulture - Januar 2014.pdf (vladars.net) 

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/kultura/Documents/Spisak%20republickih%20ustanova%20kulture%20-%20Januar%202014.pdf
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3. НАЛАЗИ 

3.1. Праћење, анализа и извјештавање о стању објекта културе  

Праћење и анализу стања објеката културе у посматраном периоду надлежне 
институције вршиле су на разне начине и презентовале кроз различите документе. 
Основни документи били су годишњи извјештаји о раду институција културе, 
надлежних одјељења ЈЛС и МПК. У дијелу институција присутне су повремене 
анализе и информације из којих се стиче увид у стање објеката културе. Из 
докумената ЈУК евидентни су одређени проблеми смјештаја са којима се оне сусрећу. 

3.1.1. Праћење и анализа стања објеката културе 

Према Стратегији, у оквиру Општег циља 1: ''Успостављање система транспарентне 
културне политике'', дефинисан је Посебан циљ 4: ''Јавна информациона база за 
вођење културне политике''. У оквиру овог Посебног циља предвиђено је стварање 
информационе базе стања у култури, у сарадњи са Републичким заводом за 
статистику Републике Српске и ЈУК.11 МПК је креирало посебан интернет портал 
посвећен култури на ком се налазе 22 републичке и локалне установе културе, и то 
три позоришта, седам музеја, три библиотеке, те девет културних центара. За 
установе културе које се налазе на порталу МПК, дате су основне информације о 
оснивању и дјеланостима којима се баве, те контакт информације.12 

Испитивања ревизије су показала да је на подручју посматраних ЈЛС крајем 2021. 
године било у употреби 139 oбјеката кориштених за дјелатности културе. У 
власништву ЈЛС било је више од 90% ових објеката или 129, седам објеката било је 
у власништву ЈУК, а за три објекта власништво није било дефинисано.  

Подаци ЈЛС показују да су структуру објеката, посматрану по намјени, већину или 75 
објекaтa чинили они са сталном понудом културних садржаја, а да су била 64 ДД као 
објекти са повременом понудом културних садржаја. У наведених 75 објеката културе 
смјештено је 98 ЈУК и других субјеката културе од чега је седам ЈУК републичког 
нивоа а осталих 91 је локалног нивоа. 

Анализа оцјена институција културе о броју и површини објеката културе у односу на 
потребе, по упитнику ревизије, указује да је просјек оцјена МПК за РС и просјек оцјена 
ЈЛС исти. Укупна оцјена броја и површине објеката показује да је дошло до 
побољшања у 2021. години за један степен у односу на 2017. годину, што је приказано 
на Графикону број 1. 

 

 

 

 

 

 

                                                

11 Стратегија развоја културе Републике Српске 2017-2022, Бања Лука, јун 2017. године, 
стр.58. 
12 Portal za kulturu Republike Srpske (ekulturars.com) 

https://ekulturars.com/
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Графикон број 1: Преглед оцјена броја и површине објеката културе у односу на 
потребе 

Извор: МПК, ЈЛС; Подаци из упитника попуњених по захтјеву ГСР ЈС РС 

Од понуђене четири оцјене, МПК и скоро половина ЈЛС оцијенили су да број и 
површина објеката у 2017. години задовољава у мањој мјери, а да у 2021. години 
задовољава у већој мјери. У исказаним оцјенама три градске управе навеле су у 
напоменама да још увијек нису обезбиједиле трајан смјештај за установе културе као 
што су библиотеке и музеји. Двије ЈЛС које су у погледу броја и површине објеката 
културе 2017. године оцијениле са не задовољава, тада нису имале изграђене објекте 
културе на свом подручју. Општина Источно Ново Сарајево је у образложењу својих 
оцјена броја и површине објеката нагласила да постоје укупно три објекта која 
припадају сфери културе. Један објекат културе је у функцији, то је сала Културног 
центра, а два објеката су у изградњи, а то су зграда позоришта и галерија "градска 
кућа".  

Анализа оцјена институција културе о квалитету и адекватности објеката културе у 
односу на потребе, по упитнику ревизије, указује на побољшања оцјена у 2021. у 
односу на 2017. годину, али се оцјена МПК за РС и просјек оцјена ЈЛС разликују, што 
је приказано на Графикону број 2. 

Графикон број 2: Преглед оцјена квалитета и адекватности објеката културе у односу 
на потребе 

Извор: МПК, ЈЛС; Подаци из упитника попуњених по захтјеву ГСР ЈС РС  
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МПК је за РС оцијенило стање квалитета и адекватности објеката културе у 2017. 
години са не задовољава, а у 2021. години са задовољава у мањој мјери. Од понуђене 
четири оцјене, више од половине ЈЛС оцијенило је стање у 2017. години са 
задовољава у мањој мјери, да би у 2021. години оцијенило стање са задовољава у 
већој мјери.  

Оцјена МПК за РС и оцјене већине ЈЛС показују да се стање квалитета и адекватности 
објеката културе побољшало за један стапен у 2021. у односу на 2017. годину. Такву 
оцјену дао је и Град Бања Лука, напомињући да је квалитет културних садржаја 
побољшан након санирања зграде Банског двора, отварањем нових простора и то: 
Арт дворишта – љетне сцене Банског двора, прилагођена за реализацију културних 
садржаја на отвореном (100 мјеста); Арт терасе – љетна сцена на првом спрату 
Банског двора, прилагођена за реализацију културних садржаја на отвореном (60 
мјеста) и Арт биоскоп – камерна сцена за културне намјене Јавне установе „Бански 
двор – Културни центар“. Обновом дијела тврђаве Кастел побољшани су услови за 
организацију догађаја различитог културно - умјетничког, туристичког и спортског  
садржаја. Изградњом  и санацијом ДД у мјесним заједницама створени су услови за 
реализацију програма и пројеката из области културно - умјетничког стваралаштва 
чиме се допринијело децентрализацији културе на подручју града. 

Из образложења Града Градишка слиједи да су 2017. године квалитет и адекватност 
постојећих објеката културе и њихова функционалност задовољавале у мањој мјери 
културне потребе грађана. Објекти ДД у Јабланици, Бистрици, Чатрњи и Новој Тополи 
били су неадекватни за употребу, али не у смислу просторних капацитета, већ у 
погледу услова и опремљености. Ова ЈЛС је 2021. године оцијенила да квалитет и 
адекватност постојећих објеката културе, у већој мјери задовољавају потребе 
грађана. Системска организација која поред физичког аспекта (у смислу оформљене 
инфраструктуре – објеката и технике) подразумијева и организациони аспект 
(развијен систем сарадње) у сврху културног развоја, је претпоставка за добар начин 
функционисања објеката културе. С тим у вези настављена је пракса изградње нових 
објеката културе на подручју Града Градишка, као и реконструкција и адаптација 
постојећих (ДД Врбашка, ДК "Србија" Нова Топола и ДК "Лепа Радић" Горњи 
Подградци). 

Највећи степен промјена у посматраном периоду оствариле су мале и неразвијене 
општине, које су значајно побољшале број, површину, квалитет и адекватност 
објеката културе. Примјер такве ЈЛС је Невесиње, које је 2017. године квалитет и 
адекватност јединог објекта културе на свом подручју оцијенило најнижом понуђеном 
оцјеном (не задовољава), да би га на крају 2021. године оцијенило највишом 
понуђеном оцјеном. У образложењу се наводи да је повећана корисна површина 
објекта за 157 м2 чиме  су се створили квалитетнији услови за културне садржаје. 

Иако се стање објеката културе према оцјени МПК и просјечно за ЈЛС побољшало у 
посматраном периоду за један степен код оба показатеља, односно броја, квалитета 
и адекватности објеката културе. Нивои промјена су различити по ЈЛС, што показује 
Графикон број 3. 

 

 

 

 

 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

20 РУ 004-21 Извјештај ревизије учинка „Изградња и одржавање објеката 
културе“ 

 

 

Графикон број 3: Динамика и структура промјена у површини и квалитету објеката 
културе 

 

Извор: МПК, ЈЛС; Подаци из упитника попуњених по захтјеву ГСР ЈС РС  

У 2021. години ниједна од посматарних ЈЛС није оцијенила стање оцјеном „не 
задовољава“, што указује на значајна побољшања у овом периоду. У дијелу малих и 
неразвијених ЈЛС које нису имале објеката културе 2017. године, као што су општине 
Вукосавље и Крупа на Уни, дошло до промјена за два степена и то код оба 
показатеља. Код 1/3 ЈЛС оцјена стања у 2021. години у односу на 2017. годину, остала 
је иста. То су општине које су имале започете, а незавршене објекте/пројекте у 
посматраном периоду (Источно Ново Сарајево, Пале и Угљевик). 

3.1.2. Извјештавање о стању објеката културе 

Кроз годишње извјештавање о раду МПК и локалних управа нису значајније 
обухваћена питања објеката културе. Информације из извјештаја не указују на 
присутност проблема довољности и функционалности објеката културе и потребе за 
њиховом градњом или санацијом или неким другим начином рјешавања. Дио 
годишњих извјештаја МПК за 2019. и 2020. годину садрже информације о реализацији 
пројекта обнове Спомен куће Бранка Ћопића. У извјештају о раду за 2021. годину МПК 
је извјештавало о значајности социјалног аспекта културне политике кроз подржаност 
и финансирање пројекта уградње лифта у НУБРС, те пројекта „Култура без баријера“.  

Годишњи извјештаји о раду локалних управа у области културе углавном садрже 
активности ЈУК, календар културних манифестација са средствима које ЈЛС издваја 
за те активности.13 Годишњи извјештаји мањих ЈЛС садрже информације о објектима 
у области културе у оним годинама у којима је било грађевинских радова или 
значајнијих финансијских издвајања за те објекте.14  

Према подацима доступним ревизији, информације о активностима у култури у 
посматраном периоду, израђивала су одјељења за друштвене дјелaтности двије ЈЛС. 
„Информација о активностима у културној дјелатности на подручју Града Бања Лука 
за 2021. годину“, садржи активности и републичких и локалних ЈУК, уз каледндар 
културних манифестација са одобреним средстваима ЈЛС за те активности. 
Информације о стању у области културе на подручју општине/града Градишка садрже 
активности ЈУК, културних удружења, списак културних манифестација, а у закључку 

                                                

13 Град Бања Лука и Град Требиње. 
14 Општина Котор Варош, Општина Вукосавље, Општина Источно Ново Сарајево, Општина 
Крупа на Уни 
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је наведено који су објекти културе неадекватни и шта је потребно санирати у 
наредном периоду.15 

Извјештаји о раду МПК садрже само оне пројекте санације и реконструкције објеката 
културе које је оно финасирало. Већина пројеката из узорка, осим изградње Спомен 
куће Бранка Ћопића, „Обезбјеђење приступачности у НУБРС“, и „Култура без 
баријера“, не налазе се у извјештајима ЈЛС. Реализација пројеката о којима 
извјештава МПК, а које је финансирало или суфинансирало на подручју ЈЛС није 
увијек и предмет истовременог извјештавања на нивоу локалних управа. У Извјештају 
начелника општине Крупа на Уни за 2020. годину значајно је заступљено питање 
наставка пројекта изградње Спомен куће Бранка Ћопића. Дио ЈУК је кроз своје 
извјештаје о раду истакао проблем недостатака адекватног простора за свој рад. 
Извјештаји су, осим ЈЛС упућивани и према МПК. Дио ЈЛС прави обједињен извјештај 
о раду ЈУК, у коме је евидентно присуство проблема недостатка простора или његове 
неадекватности и за институције у надлежности ЈЛС и за институције у надлежности 
МПК.  

3.2. Дугорочно планирање улагања у објекте културе 

Испитивања ревизије показују да су питања планирања пројеката изградње и 
санације објеката културе и начини осигурања извора финансирања у значајној мјери 
повезани са проблемима у реализацији ових пројеката. Евидентан је изостанак  
правовременог и цјеловитог планирања пројеката изградње и санације објеката 
културе, као нужне фазе у свим пројектима.  

3.2.1. Стратегије и дугорочни планови улагања у објекте културе 

У посматраном периоду институције културе су доносиле дугорочне планске 
документе, као што су стратегије, програми јавних инвестиција и планови капиталних 
улагања. Програми јавних инвестиција РС и планови капиталних улагања на 
локалном нивоу се доносе на период од три године. Годишњи планови служе као 
основа конкретних инвестиционих  улагања у свим областима у надлежности локалне 
управе. 

Пројекти обухваћени узорком у посматраном периоду нису увијек заступљени у 
оквиру дугорочних планова и програма, како на нивоу РС, тако и на нивоу ЈЛС. 
Стратегијом су просторни капацитети и недовољна финансијска улагања 
апострофирани као кључни изазови и препреке развоју музејске и позоришне 
дјелатности. У том смислу, један од изазова представља подршка развоју 
позоришних средина које су препознате као релевантне (Требиње, Добој, Градишка и 
Источно Сарајево). У Стратегији је истакнут проблем крова у згради Дома радничке 
солидарности у Бањалуци, у којем су смјештене три републичке ЈУК.16 Иако није 
наведена у Стратегији, изградња Спомен куће Бранка Ћопића у каснијим 
документима МПК везује се за стратешки циљ који се односи на умјетничку 

                                                

15 У „Информацији о стању у области културе на подручју општине Градишка за 2018. годину“, 
истакнут је недостатак адекватног простора за Јавну установу Завичајни музеј, Градишка и 
Јавну установу Народна библиотека, Градишка, те да је потребно наставити са изградњом и 
санацијом објаката културе на подручју града. У „Информацији о стању у области културе 
Града Градишка за 2019. години“, истакнуто је да се завршетком радова на реконструкцији 
објеката домова културе у Новој Тополи и Врбашкој, стварају повољнији услови за обављање 
културне дјелатности у тим подручјима, те да је урађена пројектна документација за 
адаптацију градске Вијећнице и Соколског дома, чиме би се ријешио проблем трајног 
смјештаја јавних установа као што су Завичајни музеј и Народна библиотека.  
16 Стратегија развоја културе Републике Српске за период 2017-2022. стр. 12. 
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интерпретацију културне баштине, односно развијање нових културних рута и њихову 
популаризацију.  

У Акционом плану Стратегије развоја културе Републике Српске 2017-2022. године, у 
оквиру Циља 2: ''Висок квалитет умјетничке продукције и професионализација'' 
наведена је активност рјешавања имовинско-правних односа републичких установа 
културе, те израда елабората о оправданости санације и реконструкције републичких 
установа културе, а према приоритетима. Ове активности планиране су за 2019. и 
2020. годину.17 

Више од половине пројеката из узорка заступљена је у локалним стратегијема 
развоја.18 Бања Лука је једина ЈЛС која има „Стратегију развоја културе Града Бања 
Лука 2018-2028.“ У том документу као један од стратешких циљева наведна је 
децентрализација културних садржаја, тј. успостављање активне мреже ДД и других 
простора мјесних заједница у сврху реализације културних програма. ЈЛС која се уз 
Бању Луку издваја по улагањима у ДД је Град Градишка. „Стратегијом развоја Града 
Градишка за период 2019-2027. година“, у оквиру програма друштвени, комунални и 
инфраструктурни садржаји у руралном подручју града, планирано је реновирање 
друштвених просторија у мјесним заједницама. 

На основу Уредбе о правилима за одабир, оцјену и утврђивање приоритета пројеката 
јавних инвестиција РС, предлагач пројекта је директни корисник јавних средстава, 
односно корисник буџетских средстава у складу са законом којим се уређује буџетски 
систем (републички органи управе, републичке управне организације, ЈЛС). 
Предлагач пројекта у складу са ресорним надлежностима врши анализу различитих 
пројектних идеја и идентификује потенцијалне пројекте за финансирање. Извори за 
идентификацију пројеката су постојеће базе података ресорних министарстава, 
односно институција и стратегије на нивоу РС, секторске стратегије, секторске 
политике, акциони и мастер планови.19 

У посматраном периоду кандидовано је 58 пројеката и то три пројекта је кандидовало 
МПК, а 55 појеката ЈЛС. Од 55 пројеката које су кандидовале ЈЛС, 1/3 ЈЛС је 
кандидовала по једајн пројекат, 1/3 од два до пет пројeката, а 1/3 преко пет пројеката 
укључујући и оне са 15 кандидованих пројеката. Од свих кандидованих пројеката у 
посматраном периоду, сваки 10-ти пројекат кандидован је према два различита 
извора финансирања. То су у највећем дијелу били вишемилионски пројекти које није 
било могуће финансирати из једног извора финансирања. 

Кроз Програм јавних инвестиција РС, у посматраном периоду, кандидовани су 
наведени пројекти МПК и само један пројекат ЈЛС.  Већина кандидованих пројеката 
планирани су кроз програме капиталних инвестиција ЈЛС. Трећину пројеката ЈЛС 
чине они који су кандидовани на други начин (према МЦП БиХ, различитим 
донаторима, или обраћањем Влади путем дописа са директним захтјевима за 
средствима). У програмима јавних инвестиција РС, који се односе на трогодишњи 
перод од 2017. године, незнатно су заступљени пројекти из области културе. У сва 

                                                

17 Акциони план Стратегије развоја културе Републике Српске, Министарство просвјете и 
кулуре Републике Српске, 13. октобар 2017. године, стр. 4. 
18 Пројекти који се не налазе у локалним стратегијама су: Изградња привременог степеништа 
и лифта (платформе) уз објекат Дома омладине, Бања Лука; Изградња Музеја одбрамбено-
отаџбинског рата, Пале; Реконструкција кровних прозора у Народној библиотеци, Требиње; 
Уклањање физичких баријера за приступ инвалидним лицима у Центру за културу, Угљевик, 
Санација зграде Народне библиотеке, Котор Варош. 
19 Члан 4 и 5 Уредбе о правилима за одабир, оцјену и утврђивање приоритета пројаката јавних 
инвестиција Републике Српске, Службени гласник, број 66/16.  
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три планска документа,20 наведена су три иста пројекта МПК у области културе 
(Реконструкција Дома културе Пелагићево, Спомен комплекс Доња Градина и 
Археолошко истраживање Римског муниципија Скелани, Сребреница) укупне 
вриједности 2.564.323 КМ. Одлуком о одређивању приоритетних пројеката из 
Програма јавних инвестиција РС за финансирање из Буџета у 2017. години обухваћен 
је само пројекат „Реконструкција са доградњом и надоградњом Дома културе у 
Пелагићеву“.21 У Годишњем извјештају о раду МПК за 2018. годину, наведено је да је 
успјешно проведна процедура јавне набавке, избора најбољег понуђача за израду 
идејног урбанистичко-архитектоснког рјешења Меморијалног центра Спомен подручја 
Доња Градина.22 

Више од половине пројеката из узорка кандидовано је кроз планове капиталних 
инвестиција ЈЛС, док исти нису планирани кроз програме јавних инвестиција РС у 
посматраном периоду иако су финансирани или суфинансирани из Буџета РС. 
Годишњи планови рада градоначелника/начелника представљају свеобухватне 
документе у којима су компилирани планови свих градских/општинских одјељења 
појединачно, или су пројекти рaзврстaни пo тeмaтским групaмa, однодсно сeктoримa. 
Највећи број пројеката кандидован је кроз годишње програме рада Владе РС, односно 
МПК и градоначелника/начелника. Већина пројеката из узорка у годишњим 
плановима је укључена кроз позицију јавних инвестиција, али се нису нашли у 
Приједлогу Програма јавних инвестиција РС у сљедећим периодима, као пројекти у 
току.  

Наведни подаци указују на недефинисану и нејасну процедуру предлагања и 
кандидовања пројеката, њихове анализе и начина утврђивања приоритета те 
одлучивања о изворима финансирања и структури затварања финансијске 
конструкције. 

3.2.2. Повезаност планова улагања у објекте културе 

Пројекти наведени у стратегијама ЈЛС, најчешће се налазе и у плановима капиталних 
инвестиција ЈЛС, уз различите степене повезаности. Због различитог периода 
трајања ова два документа, евидентна је одређена неусаглашеност и вршене су 
ревизије,  измјене и допуне како би се постигао што већи степен усаглашености.  

Крактеристично је поступање општине Котор Варош која је у стратешком документу, 
у оквиру програма реконструкције, изградње и опремања спортских и културних 
центара, објеката и терена планирала санацију техничке опремљености радија ЈУ 
Центар за спорт, културу и информисање.23 У Плану капиталних инвестиција општине 
Котор Варош за период 2017-2021. године наведн је пројекат „Реконструкција зграде 
Центра за културу, спорт и информисање (дио зграде радничког универзитета)“ а у 
Годишњем Плану капиталних инвестиција општине Котор Варош за 2018. годину, 
наведен је пројекат „Санација зграде Народне библиотеке Котор Варош“. Обе ЈУК се 
налазе у истој згради, некадашњег радничког универзитета у општини Котор Варош.   

                                                

20 Приједлог Програма јавних инвестиција Републике Српске за период 2017-2019, децембар 
2016. године; Приједлог Програма јавних инвестиција Републике Српске за период 2018-2020, 
децембар 2017. године; Приједлог Програма јавних инвестиција Републике Српске за период 
2019-2021, децембар 2018. године. 
21Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Срспке за период 01.01.-31.12.2017. 
године, Влада Републике Српске, Бања Лука, април 2018. године, стр. 47. 
22 Годишњи извјештај о раду Министарства просвјете и културе за 2018. годину. 
23 Ревидована стратегија развоја општине Котор варош 2016-2020, мај 2016. стр. 40. 
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Евидентна је и неусаглашеност пројеката по изворима финансирања, наведених у 
стратегијама и плановима капиталних инвестиција ЈЛС. Неусаглашеност стратегије и 
планова капиталних улагања видљива је на пројекту изградње мултифункционалне 
дворане у Бањој Луци. Стратегијом развоја културе Града Бања Лука 2018-2028. 
година планирана је изградња мултифункционалне дворане средствима Владе РС и 
ЈЛС.24 Планом капиталних инвестиција Града Бања Лука у периоду од 2018. до 2020. 
године, изградња мултифункционалне дворане планирана је у сарадњи са приватним 
партнером и то као инвестиција од око 48.000.000 КМ.25  

3.3. Реализација пројеката улагања у објекте културе 

Изградња и санација објеката културе у посматраном периоду је представљала 
реализацију великог броја пројеката, сложених, захтјевних и у вишегодишњем 
трајању. Пројекти су покретани на подручју већине ЈЛС, за потребе смјештаја и 
републичких и локалних ЈУК, уз значајне разлике у врсти и висини улагања и 
изворима финансирања. 

3.3.1. Вриједност и структура улагања у објекте културе 

У изградњу и санацију објеката културе у петогодишњем периоду 2017-2021. година 
на подручју 33 ЈЛС уложено је 20,9 милион КМ или више од четири милиона просјечно 
годишње.26 Улагања су се највећим дијелом односила на објекте који су у власништву 
ЈЛС. У овим су објектима смјештене, или треба да буду смјештене по завршетку 
изградње, ЈУК републичког нивоа из дјелатности позоришта, музеја и библиотека. У 
највећем броју реконструисаних објеката биле су смјештене ЈУК локалног нивоа, 
најчешће организоване као центри за културу. Мањи дио улагања али значајан у 
једном дијелу ЈЛС, односи се на ДД у сеоским срединама, у којима простор користе 
разна удружења грађана са дјелатношћу из области културе. У овим се објектима 
повремено и организовано пружани различити културни садржаји и тако чињени 
доступним и становницима сеоских насеља. 

Улагања у објекте културе по изворима финансирања 

Улагања у објекте културе су финансирана из већег броја различитих извора и уз 
специфичну структуру за подручје сваке ЈЛС и за сваки пројекат.  

Буџет РС је у финансирању укупних  улагања у објекте културе учествовао са 10 
милиона КМ, или једном половином, подједнако у пројектима и републичког и 
локалног нивоа.  Највећим дијелом ових средстава суфинанисрани су велики пројекти 
изградње или реконструкције објеката културе. 

Буџети ЈЛС су у укупним улагањима у објекте културе учествовали са 7,2 милиона КМ 
или са трећином средстава. Улагања се односе на објекте у власништву ЈЛС 
намјењене за потребе локалних ЈУК. У највећем броју ЈЛС се средства односе на 
релативно мање износе за санацију постојећих објеката културе, укључујући и ДК са 
различитим културним садржајима. У мањем дијелу ЈЛС, већих и развијенијих, 
вршена су значајна улагања кроз реконструкцију ДД у сеоским насељима. На овај је 
начин у овим објектима осигуран, између осталих намјена и адекватан простор за 
пружање различитих културних садржаја, укључујући и позоришне представе за дјецу 

                                                

24 Стратегија развоја културе Града Бања Лука 2018-2028, стр. 85. 
25 План капиталних инвестиција Града Бања Лука у периоду од 2018. до 2020. године, Бања 
Лука, мај 2018. године, стр.11. 
26 Прилог број 3 Преглег вриједности и структуре улагања у објекте културе у периоду 2017-
2021. година 
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и одрасле. Тиме је повећана доступност истих и становништву сесоских насеља, 
удаљених од административног центра и објеката културе. 

Из Буџета Владе Србије финансирано је 2,7 милиона КМ или 13% од укупних улагања 
у објекте културе. Једна трећина ових средстава су додијељена за изградњу два 
објекта културе, у Источном Новом Сарајеву и Новом Горажду, а остале двије трећине 
за реконструкције на објектима културе у Бијељини, Невесињу и Градишци.  

МЦП БиХ је осигурало око 0,4 милиона КМ или 2% од укупних улагања у објекте 
културе. ЈУК су средства додијељивана на основу пријава на јавне позиве, 
објављиване крајем сваке календарске године. Из ових су средстава финансирана 
улагања на подручју девет ЈЛС. Три четвртине од укупног износа улагања из овог 
извора односе на два објекта културе на подручју Града Бања Лука и један на подручју 
Мркоњић Града. 

Међународне организације и други донатори су са 0,3 милиона КМ или са 1,5% 
учествовали у финансирању укупних улагања у објекте културе. Улагања су вршена 
у пројекте са нижим појединачним износима на подручју 10 ЈЛС. Половина средстава 
осигурана је од стране Развојног програма Уједињених нација, највећим дијелом за 
објекте ДК на подручју Града Градишка и Општине Рудо. 

Структура улагања у објекте културе по ЈЛС 

Посматрана по ЈЛС, структура укупних улагања у објекте културе показује значајну 
неуједначеност, посматрано из перспективе висине улагања, врсте објеката и врсте 
улагања. Висина укупних улагања по појединим ЈЛС је у мањој мјери повезана са 
величином и степеном развијености. Присутна су релативно висока улагања у мањим 
и неразвијеним ЈЛС и истовремено релативно ниска улагања у већим и развијеним 
ЈЛС27, а на што указује Графикон број 4. 

Графикон број 4: Вриједност и структура финансирања улагања у објекте културе  

 

Извор: МПК, ЈУК и ЈЛС; Подаци из упитника попуњених по захтјеву ГСР ЈС РС 

                                                

27 Прилог број 3 Преглег вриједности и структуре улагања у објекте културе у периоду 2017-
2021. година 

0
200.000
400.000
600.000
800.000

1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2.200.000
2.400.000
2.600.000
2.800.000
3.000.000
3.200.000
3.400.000
3.600.000
3.800.000
4.000.000
4.200.000
4.400.000
4.600.000
4.800.000
5.000.000
5.200.000
5.400.000

Структура улагања у објекте културе ЈЛС_по изворима финансирања_у КМ

Буџет ЈЛС

Буџет РС

Буџет Републике Србије

Буџет МЦП БиХ

Остали извори



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

26 РУ 004-21 Извјештај ревизије учинка „Изградња и одржавање објеката 
културе“ 

 

 

Анализа улагања у објекте културе по ЈЛС показује разнолику структуру по 
вриједности и броју пројеката и објеката на које се улагања односе.  На подручју 12% 
ЈЛС није било улагања, на подручју 55% ЈЛС су улагања била нижа од 200 хиљада 
КМ, а на подручју 33% ЈЛС су улагања била изнад 200 хиљада КМ. У овој трећој групи 
по висини улагања, вриједности се вишеструко разликују по више десетина пута. 
Улагања у двије ЈЛС са износом преко пет милиона КМ, чине више од половине 
укупних улагања на подручју свих ЈЛС, а улагања  на подручју двије ЈЛС са износом 
око 250 хиљада КМ су осигурала прве и једине објекте културе на њиховом подручју, 
адекватне потребама и по површини и по квалитету. Таквим се улагањима реализују 
активности у складу са стратешким циљевима равномјернијег и уједначенијег 
културног развоја ЈЛС. 

На подручју 12 ЈЛС, посматраних у узорку, извршена су улагања од 18 милиона КМ и 
чине већину или 87% од укупних улагања у објекте културе. На подручју свих осталих 
ЈЛС уложено је преосталих 2,9 милиона или 13% а што је приближно улагањима на 
подручју Града Градишка. Посматрано по изворима финансирања, у објекте културе 
на подручју ових 12 ЈЛС уложено је 96% од укупних средстава издвојених  из Буџета 
РС, 82% од средстава издвојених из Буџета Републике Србије а 87% од средстава 
издвојених из буџета свих ЈЛС.  

У реконструкцију и санацију објеката културе на подручју Града Бања Лука уложено 
је 5,4 милиона КМ или 26% укупних улагања. На подручју Града Бања Лука није било 
изградње нових објеката и укупна се улагања односе на реконструкцију и санацију 
постојећих објеката културе. У финансирању ових улагања највеће учешће  Буџет РС 
је учествовао је са 73%, Буџет ЈЛС са 23%,  Буџет МЦП БиХ са 3% и остали донатори 
са 1% од укупних средстава. 

На објекте на подручју Града Бања Лука, у којима су смјештене републичке ЈУК, у 
санацију је уложено 1,6 милиона КМ или 30% од укупно уложених средстава на 
подручју Града. Ова су средства највећим дијелом финансирана из Буџета РС. У 
објекте кориштене за локалне ЈУК и остале локалне субјекте културе улагања су 
износила 3,8 милиона КМ или 70% од укупних али су и она највећим дијелом 
финансирана из Буџета РС. У оквиру ових улагања у објекте  за локалне потребе у 
култури, највећи дио се односи на санацију Културног центра Бански двор а тај износ 
од 2,5 милиона КМ финансиран је из Буџета РС. Преостали  износ улагања у објекте 
за потребе локалних субјеката културе финансиран је из Буџета ЈЛС а односи се на 
ДД у износу од 0,8 милиона КМ, Тврђаву Кастел 0,3 милиона и остатак на уградњу 
лифта у Дому радничке солидарности за потребе дјелатности ДО. На подручју Града 
Бања Лука реконстрисано је седам ДК у сеоским насељима а вриједност појединачних 
улагања варирала је између 30 и 190 хиљада КМ. 

Улагања у објекте културе на подручју Општине Источно Ново Сарајево у 
посматраном периоду износила су 5,1 милион КМ и односе се на изградњу објекта за 
потребе позоришне дјелатности. Ова је изградња највећим дијелом финансирана 
средствима Буџета РС. 

На подручју Града Градишка је у посматраном периоду уложено 2,6 милиона КМ, од 
чега се највећи дио односи на улагања у 2018. години. Финансирање ових улагања 
вршено је у највећој мјери Буџета ЈЛС са 78%,  Буџета Републике Србије са 18%, из 
Буџета РС са 1%, а преосталих 2% чине донације. Мањи дио средстава, 4% од 
укупних, уложен је у санације објекта Културног центра и Завичајног музеја а 
преосталих 96% или 2,5 милиона уложено је у реконструкције и санације 15 ДД у 
сеоским насељима. Највећи износ уложен је у реконструкцију ДД у Новој Тополи. 
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Улагања на подручју Града Бијељина у износу од 2,2 милиона КМ и  највећим се 
дијелом односе на реконструкцију објекта Соколски дом. Није било изградње нових 
објеката и укупна средства се односе на реконструкцију три објекта културе кроз 11 
пројеката. Улагања су финансирана из Буџета ЈЛС са 77% а из Буџета Републике 
Србије 33%. 

Анализа осталих улагања, релативно ниских и у дијелу већих и развијенијих ЈЛС, 
указује на пројекте санације мањих оштећења и изостанка релативно већих улагања. 
Ово је, између осталог, повезано и са значајним улагањима у претходном периоду и 
достизањем релативно задовољавајућег степена и броја и квалитета објеката 
културе. У групи таквих ЈЛС су, поред осталих, градови Требиње и Приједор и 
општине Угљевик и Котор Варош. Са друге стране, релативно ниска улагања у дијелу 
мањих и недовољно развијених ЈЛС, подразумијевала су изградњу првих објеката 
културе на подручју ЈЛС и осигурање објекта задовољавајуће површине и квалитета, 
адекватно потребама. У групи таквих ЈЛС су општине Вукосавље и Крупа на Уни.  

Највећи дио улагања, финансираних из Буџета РС, као кључног извора финансирања, 
одобрен је кроз одлуке о приоритетним пројектима из Програма јавних инвестиција, а 
мањи износи одобравани су из Фонда солидарности и буџетских позиција 
Предсједника РС и МПК. У складу са тим, ова средства су евидентирана у оквиру 
различитих потрошачких и организационих јединица и кроз различите врсте расхода 
Буџета. Евиденцијама и финансијским извјештајима МПК обухваћен је само дио ових 
улагања, што је резултирало непостојањем доступних обједињених информација и 
података о укупним улагањима и укупним издвајањима из Буџета.  

3.3.2. Динамика и трајање реализације пројеката улагања у објекте културе 

Вриједност укупних улагања у објекте културе у посматраном периоду је износила 
20,9 милиона КМ а извршена су кроз више од 100 пројеката, различите вриједности, 
сложености и врсте радова. Кроз посматрани узорак од 14 пројеката на подручју 12 
ЈЛС уложено је 11,6 милиона КМ што је уз пројекат МПК „Култура без баријера“ од 0,2 
милиона КМ, заједно чинило укупну вриједност од 11,8 милиона КМ. Међутим, 
појединачне вриједности  пројеката, у оквиру 15 посматраних, показивале су високу 
варијабилност и кретале се између 10 хиљада и 5 милиона КМ. 

Вријеме трајања пројеката улагања у објекте културе 

Вријеме реализације пројеката изградње и реконструкције објеката културе 
представља значајан индикатор ефикасности и, посматрано по фазама указује на 
потенцијалне узроке и утицаје на ефикасност укупних ресурса ангажованих на 
пројектима. Оно је условљено степеном сложености радова и активности 
предузиманих у сваком пројекту, посебно  када се односило на објекте са статусом 
заштићених културних добара и када је постојала додатна обавеза примјене посебних 
прописа којима је регулисана заштита и начини реконструкције и санације таквих 
објеката. 

Реализација посматраних пројеката трајала је у просјеку седам година али уз значајне 
разлике и варијабилност између једне и 21 године. Од посматраних 15 пројеката 
укупно шест није завршено до краја ревизијских испитивања, што указује и на дуже 
трајање од наведеног. Трајање пројеката и наведене разлике било је могуће 
посматрати из више перспектива и по више критерија а по основу тога и могућих 
кључних утицаја на вријеме трајања као индикатор ефикасности. 

Вријеме трајања пројеката по инвеститорима и оснивачима ЈУК 

У посматраних 14 пројеката улагања у објекте културе је у улози инвеститора било 
више институција. Појам инвеститор, подразумијева и додатне, у пројектима 
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обједињене улоге иницијатора пројекта, покретача и реализатора активности. 
Инвеститори на републичком нивоу надлежности били су МПК или ЈУК у његовој 
надлежности, оне чији је оснивач Влада РС. На локалном нивоу надлежности је 
инвеститор била ЈЛС или ЈУК у њеној надлежности, чији је она оснивач. Приступом 
инвеститора организовању и управљању пројектом, кроз организовање активности, 
њихов редосљед и усклађеност је остваривано управљање пројектом а тиме и 
укупним временом његовог трајања. Испитивања показују да су евидентне значајне 
разлике у просјечном времену трајања пројеката, посматрано из перспективе ова два 
нивоа надлежности, МПК и ЈЛС.  

Групу пројеката у надлежности МПК чине четири пројекта чије је просјечно вријеме 
трајања износило 8,7 година. У овој групи је санација крова Музеја РС посматрана 
кроз два подпројекта, финансирана из различитих извора, различито реализована и 
са два различита показатеља времена трајања. За први од четири пројекта, изградњу 
Спомен куће Бранка Ћопића, инвеститор је било МПК, али од 2019. године, од 
наставка знатно раније покренутог пројекта. Претходно започетом пројекту „Башта 
сљезове боје“ инвеститор је била ЈЛС, а изградња куће, као дио тог пројекта је 
започета уз финансирање из Буџета РС, ЈЛС и донација. Пројекат је трајао дуже а 
онда 2017. године заустављен, између осталог и због недовољности средстава за 
његов завршетак. За два пројекта санације крова објекта Дому радничке 
солидарности у Бањој Луци, инвеститори су били Музеј РС и ДПРС, а НУБРС је била 
инвеститор пројекта уградње луфта за потребе корисника библиотеке.  

За пројекте у надлежности МПК су средства осигуравана из два извора.  У Буџету РС 
су осигурана средства за три пројекта и то за наставак пројекта изградње Спомен куће 
Бранка Ћопића вриједности 250 хиљада КМ, за пројект уградње лифта за потребе 
НУБРС вриједности 76 хиљада КМ и за пројекат крова Музеја РС у вриједности 340 
хиљада КМ. Међутим, од намјенски осигураних и дозначених 340 хиљада КМ није 
извршена санација крова Музеја РС и средства су након двије године пренамијењена 
и распоређена између  Музеја РС и НУБРС. У Буџету МЦП БиХ су осигурана средства 
у износу од 162 хиљаде КМ и то за санацију крова ДПРС вриједности 70 хиљада КМ 
и за санацију крова Музеја РС укупне вриједности 92 хиљаде КМ. 

Групу пројеката у којима је инвеститор била ЈЛС или ЈУК чији је она оснивач, чини 10 
пројеката чији је просјечно трајање било 5,8 година. Три од ових 10 пројеката 
представљају изградњу  и то објекта позоришта у Источном Новом Сарајеву, Музеја 
у Палама и ДК у Вукосављу. Четири пројекта представљају реконструкције и то 
објекта Соколског дома у Бијељини, ДК у Невесињу,  ДД у Градишци  и ДД у Бањој 
Луци. Два се пројекта односе на санацију крова и то библиотека у Котор Варошу и 
Требињу а један на уградњу лифта у објекту Дома радничке солидарности а за 
потребе ДО Бања Лука. 

Средства за пројекте у надлежности ЈЛС, укупне вриједности од 1,8 милиона КМ 
осигурана су из четири извора уз различиту и комбиновану структуру по сваком 
пројекту. Три су пројекта финансирана из само једног извора, пет је финансирано из 
по два извора а два су пројекта финансирана из по три извора сваки. Пројекат 
санације крова у НБ у Котор Варошу у цјелини је финансиран из Буџета РС, 
реконструкција ДД у  Бањој Луци у цјелини из Буџета ЈЛС а уградња лифта за потребе 
ДО у Бањој Луци финансирана је из донације. Финансирање из два извора, Буџета 
ЈЛС и Буџета Републике Србије, имали су пројекти реконструкције Соколског дома у 
Бијељини и ДД у Градишци а из Буџета ЈЛС и Буџета РС финансирани су пројекти 
изградње ДК у Вукосављу и Музеја на Палама и санација крова НБ у Требињу. Два су 
пројекта финансирана из по три извора, Буџета ЈЛС, Буџета РС и Буџета Републике 
Србије и то пројекат изградње објекта позоришта у Источном Новом Сарајеву и 
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реконструкције ДК у Невесињу. Овакве су конструкције финансирања утврђиване 
најчешће у току саме реализације пројеката, чиме се утицало на вријеме њиховог 
трајања.  

Укупно вријеме трајања пројекта, посматрано по инвеститорима и оснивачима ЈУК и 
структурирано по времену између кључних свима заједничких активности, приказује 
Графикон број 5. 

Графикон број 5: Вријеме и структура активности пројеката по инвеститорима_у 
годинама 

 

Извор: МПК, ЈЛС и ЈУК;  Подаци из упитника попуњених по захтјеву ГСР ЈС РС 

Претходни графикон потврђује да су пројекти у надлежности МПК у просјеку трајали 
за 50% дуже од просјека пројеката у надлежности ЈЛС. Међутим, разлике у времену 
трајања у оквиру сваке од ове двије групе пројеката су много веће од ове између група 
и износе и преко 10 пута. Оне су евидентне и за пројекте санације крова, уградње 
лифта или реконструкцију објеката. Наведено указује да се разлике у дужини трајања 
пројеката не могу повезати са инвеститором, носиоцем пројекта и нивоом 
надлежности као кључним утицајним фактором и указују на значајан утицај других 
фактора. 

Вријеме трајања пројеката по групама радова 

Посматрани пројекти изградње и санације објеката културе су сложене структуре, 
посматрано из перспективе броја потребних активности и укључених субјекта. 
Уважавајући наведено као могући фактор утицаја на вријеме трајања, за потребе 
анализе су ови пројекти сврстани у четири групе, независно од тога ко је био 
инвеститор или носилац пројекта. 

Прву од четири групе радова чине четири пројекта изградње објеката културе са 
просјечним трајањем од 11,4 године, знатно дужим од просјека за остале групе 
радова. Међутим, три пројекта из ове групе нису била завршена до датума окончања 
активности прикупљања информација од ревидираних институција. Завршен је ДК 
Вукосавље чији је инвеститор била ЈЛС и трајао је 8,7 година. Пројекат изградње 
Спомен куће Бранка Ћопића траје 11,6 година, изградње објекта позоришта у 
Источном Новом Сарајеву 20,6 година, изградње Музеја одбранбено-отаџбинског 
рата на Палама 4,7 година, и исти нису завршени и стављени у употребу. Евидентно 
је да су разлике у трајању пројеката оквиру ове групе изнад двоструких и да указују 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

К
ућ

а 
Б

. Ћ
о

п
и

ћ
а

Н
У

Б
Р

С
 Б

Л

М
уз

еј
 Р

С
 Б

Л
 1

М
уз

еј
 Р

С
 Б

Л
 2

Д
П

Р
С

 Б
Л

П
р

о
сј

ек

Д
О

 Б
Л

Д
Д

 Б
Л

Д
Д

  Г
р

ад
и

ш
ка

Н
Б

 К
.В

ар
о

ш

Д
О

 В
ук

о
са

вљ
е

М
уз

еј
 П

ал
е

Н
П

Р
С

 И
Н

С

С
Д

 Б
и

је
љ

и
н

а

Д
К

 Н
ев

ес
и

њ
е

Н
Б

 Т
р

еб
и

њ
е

П
р

о
сј

ек

Влада РС_Инвеститор или оснивач ЈУК ЈЛС_Инвеститор/оснивач ЈУК

Укупно вријеме и структура активности пројеката_по инвеститорима и оснивачима 
ЈУК_у годинама

Идентификација

Прва активност

Прва активност_наставак

Осигурање средстава _ 
наставак 

Почетак радова_ наставак

Завршетак радова

Записник комисије 

Употребна дозвола/ 
Употреба/  Увид у стање



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

30 РУ 004-21 Извјештај ревизије учинка „Изградња и одржавање објеката 
културе“ 

 

 

да на то утичу и други фактори осим разлика и сложености изградње објекта 
посматране из перспективе техничких захтјева.  

Другу групу радова чине четири пројекта реконструкције објеката културе, са 
просјечним трајањем од четири године. Вршене су двије сложене и захтјевне 
реконструкције за које су радови завршени, извршене су примопредаје радова и 
објекти су у употреби али за објекте нису издате грађевинске дозволе. Посматрано 
до датума задњег ревизијског увида у стање, септембра 2022. године, реконструкција 
Соколског дома у Бијељини трајала је 5,7 година а реконструкција ДК у Невесињу 5,5 
година. У овој групи су и двије мање сложене реконструкције ДД, у Граду Бања Лука 
је то ДД у насељу Верићи у трајању од 2,1 годину и у Граду Градишка је то ДД  у 
насељу Нова Топола у трајању од 2,8 година. 

Трећу групу радова чине пројекти санације крова са просјечним трајањем од 4,6 
година. Санирани су кровови библиотека у Котор Варошу и Требињу, и на објекту 
Дома радничке солидарности, дијелова изнад ДПРС и Музеја РС, при чему Музеј РС 
није извршио примопредају радова за пројекат из средстава МЦП БиХ а санација је 
из овог извора финансанирана у три наврата али проблем није ријешен. Укупно 
вријеме за овај пројекат је преко девет година што је троструко дуже од времена за 
санацију крова ДПРС, финансираног из истог извора. Санација крова Народне 
библиотеке у Котор Варошу је трајала 2,5 година, што је двоструко дуже од санације 
крова Народне библиотеке у Требињу. 

Четврту групу радова чине два пројекта уградње лифта у објекту Дома радничке 
солидарности за потребе НУБРС и ДО Бања Лука, чије је просјечно вријеме 8,7 
година. Укупно вријеме за уградњу лифта и рјешавање доступности НУБРС за лица 
са инавалидитетом је износило 12 година. Дио овог времена односи се на ранија 
улагања и рјешавање питања доступности на друге начине, уз мање вриједности, која 
нису резултирала адекватним и задовољавајућим квалитетом. Из тог је разлога ово 
вријеме  двоструко  дуже од времена за лифт ДО, уз значај чињенице да пројекат за 
лифт ДО није завршен и да наведено вријеме није коначно. 

Структура укупног времена посматрана по трајању периода између кључних 
активности пројеката указује на присуство релативно дугог трајања појединих 
периода, карактеристично за више пројеката и у оквиру више група. На то јасно 
указује Графикон број 6, кроз присуство истих боја за периоде између истих 
активности, а у различитим групама радова и у различитим пројектима којима 
активности припадају. 

Графикон број 6: Вријеме и структура активности пројеката по групама радова_у годинама 

Извор: МПК, ЈЛС и ЈУК;  Подаци из упитника попуњених по захтјеву ГСР ЈС РС 
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Анализа укупног времена трајања пројеката показује да евидентне разлике у 
просјечном времену трајања пројеката између група постају мање релевантне ако се 
посматрају у контексту разлика у оквиру сваке од група. Поједини периоди 
реализације подједнако дуго трају у више пројеката, из сваке од група и указују на 
неке друге могуће и заједничке утицаје, изван оквира сложености самих радова на 
изградњи. 

Повезаност трајања пројеката по вриједности пројеката 

Анализа трајања реализације пројеката и ефикасности истих указује и на могућност 
постојања повезаности и позитивне корелације времена трајања са вриједношћу 
пројеката.  Евидентно је да су вриједности посматраних пројеката врло различите и 
да се крећу између 10 хиљада и пет милиона КМ а да су и разлике у трајању 
сразмјерно тако високе. Како би повезаност била јаснија и поузданија, посматрана је 
повезаност вриједности пројекта са укупним временом трајања и са временом 
трајања од активности осигурања средстава за пројекат. Разлика између та два 
показатеља трајања је период прије осигурања средстава који се мањим дијелом 
односи на конкретне активности на реализацији а већим дијелом на застој и чекање 
одлука о осигурању средстава. Графикон број 7 указује на смјер и ниво такве 
повезаности. 

Графикон број 7: Повезаност времена трајања пројеката са њиховом вриједношћу 

 

Извор: МПК, ЈУК и ЈЛС; Документи и попуњени упитници по захтјеву ГСР ЈС РС 

Претходни графикон показује  да је, за мањи дио пројеката, евидентна позитивна 
корелација дужине трајања пројекта и вриједности пројекта, која потврђује очекивани 
однос да је тренд раста вриједности пројеката праћен растом времена њиховог 
трајања. То је група пројеката на линији од пројекта са најнижом вриједношћу, 
санације крова НБ у Требињу, до пројекта са највећим износом вриједности, 
позоришта у Источном Новом Сарајеву. На тој линији позитивне корелације налазе 
се и пројекти ДД у Верићима, ДК у Невесињу и ДД у Новој Тополи. За други дио 
пројеката важи негативна корелација или једнако дуго трајање пројекта без обзира на 
његову вриједност. Група пројеката, код којих са трендом пада вриједности пројекта 
расте вријеме трајања, налази се на линији од пројекта реконструкције ДК у Невесињу 
са најнижим трајањем до пројекта уградње лифта у НУБРС. На тој линији налазе се 
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пројекти изградње Спомен куће Бранка Ћопића и пројекти Музеја РС, финансирани 
из оба извора. На линији једнаког трајања налазе се пројекти ДК у Невесињу, музеја 
на Палама и ДО у Бањој Луци а вриједносно се разликују преко 10 пута. Овакви 
односи показују да на већи дио пројеката имају кључан утицај други фактори, 
независно о висини вриједности пројеката. 

3.3.3. Ефикасност активности и финансирања у реализацији пројеката 

Анализа реализације пројеката изградње и санације објеката културе је указала на 
повезаност нивоа ефикасности и трајања одређене групе пројеката у три различите, 
кључне фазе трајања и начина финансирања. У том је смислу нужна упоредна 
анализа сваке од фаза, посматрано по групама радова и пројектима у којима је та 
фаза релативно дуго трајала. 

Активности у фази од идентификације проблема до осигурања средстава 

Усаглашеност надлежних институција око питања неопходности улагања у објекте 
културе, изградњу, реконструкцију или санацију је полазна активност у праћењу 
пројеката и она је потврђивана на разне начине. Инвеститорима је било потребно 
различито вријеме да осигурају изворе финансирања и та је активност у значајној 
мјери одређивала будући ток пројекта. Ова условно прва фаза, са предузиманим 
активностима до осигурања средстава за финансирање кандидованог пројекта или  
на наставак заустављеног пројекта, трајала је у просјеку преко четири године али са 
појединачним трајањем између 0,2 године и преко 16 година. Осим активности 
осигурања средстава, највећи дио осталих, претходних активности, вршен је прије  
2017. године. Релативно дуже трајање у овој фази имало је пет пројеката, приказаних 
на Графикону број 8. 

Графикон број 8: Трајање пројеката од идентификације проблема до осигурања 
средстава_у годинама 

 

Извор: МПК, ЈУК и ЈЛС; Документи и подаци из упитника попуњених по захтјеву ГСР ЈС РС 

На средства за наставак започетих пројеката најдуже су чекали пројекти изградње   
позоришта у Источном Новом Сарајеву (16 година) и Спомен куће Бранка Ћопића (8,5 
година). Оба пројекта покренуле су надлежне ЈЛС као инвеститори, предузеле убрзо 
прве оперативне активности, прибавиле идејне пројекте, локацијске услове и 
грађевинске дозволе и почеле изградњу објеката. Међутим, радови су прекинути и 
дошло је до застоја у укупној реализацији. Период од прекида радова до осигурања 
средстава за наставак су трајали више година, у Источном Новом Сарајеву 10 година. 
Између осталих, битан разлог вишегодишњег застоја у изградњи, био је недостатак 
средстава и капацитета ЈЛС за завршетак објеката. У том су периоду предузимане 
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додатне активности, вршено понављање одређених поступака, ангажовани додатни 
ресурси и тиме знатно увећавани износи улагања у односу на првобитно процијењене 
и планиране. Након активности на тражењу додатних извора средстава, прије свега 
из Буџета РС, средства за наставак су осигурана али не једном одлуком и не на нивоу 
укупне планиране вриједности.   

За пројекат уградње лифта за НУБРС  је требало 11 година да се осигура укупан износ 
средстава од 70 хиљада КМ из Буџета РС. ЈУК је у међувремену покушавала 
рјешавати питање доступности просторија НУБРС лицима са инвалидитетом и из 
других извора, из донација, али то није резултирало квалитетним рјешењем.  

За осигурање средстава из Буџета РС за рјешавање питања прокишњавања крова 
изнад Музеја РС, као корисника дијела простора у Дому радничке солидарности, 
требало је више од пет година. Међутим, прије тога а ни у том периоду нису вршене 
потребне припреме и усаглашавања нити прибављане неопходне сагласности и 
дозволе које би омогућиле ефикасну реализацију пројекта, у складу са начином 
наведеним у захтјеву и у Одлуци Владе РС о одобравању и уплати средстава.  

За осигурање укупних средстава, потребних за захтјевну реконструкцију ДК у 
Невесињу, чекало се више од четири године и средства су највећим дијелом 
осигурана из Буџета Републике Србије. У оквиру тог периода је ЈЛС предузимала 
одређене активности и из расположивих властитих средстава, кроз фазни приступ, 
финансирала санацију кино сале, сегмента у оквиру свеобухватног јединственог 
пројекта на објекту ДК.  

Активности у фази од осигурања средстава до завршетка грађевинских радова 

Друга по реду фаза реализације пројекта подразумијева период од осигурања 
средстава до завршетка грађевинских радова документованих окончаном ситуацијом 
и плаћањем. У овој фази два су дијела периода трајања, заснована на двије 
различите групе октивности. Први дио је вријеме трајања разних активности до 
почетка радова а други дио, након тога, активности извођења грађевинских радова и 
с тим повезаних пратећих активности. Ова фаза је трајала у просјеку двије године, уз 
распон вриједности од 0,3 до 4,3 године а релативно дуго трајање укупне реализације 
имало је пет пројеката. Преглед и структуру времена за наведене пројекте приказује 
Графикон број 9.  

Графикон број 9: Трајање пројеката од осигурања средстава до завршетка радова_у 
годинама  

 

Извор: Извор: ЈУК и ЈЛС; Документи и попуњени упитници по захтјеву ГСР ЈС РС 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

НП ИНС Музеј 
Пале

ДД  
Градишка

СД 
Бијељина

Музеј РС 
БЛ 1

НУБРС БЛ

Изградња објеката Реконструкција објекта Санација крова Уградња 
лифта

Упоредни преглед трајања пројеката по групама радова_фаза од осигурања средстава до 
завршетка радова_у годинама

Осигурање 
средстава _и за 
наставак 

Почетак радова _и у 
наставку

Завршетак радова 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

34 РУ 004-21 Извјештај ревизије учинка „Изградња и одржавање објеката 
културе“ 

 

 

Евидентно је и из претходног графикона слиједи да је дуго трајање друге фазе 
присутно у свакој од посматраних група радова. Трајање радова на објектима  музеја 
на Палама и позоришта у Источном Новом Сарајеву, иако најдуже, није коначно јер 
нису били завршени грађевински радови до краја септембра 2022. године и датума 
задњег увида ревизије у стање пројеката. Значајне разлике у трајању ове фазе 
односе се на њену структуру, посматрану као учешће првог дијела периода, од 
осигурања средстава до почетка радова и другог дијела периода, од почетка до 
завршетка радова или до увида у стање пројекта у ситуацији када радови нису 
завршени. 

Најдуже трајање друге фазе реализације пројеката односи се на пројекат  изградње 
музеја на Палама. Како је пројекат незавршен и како су грађевински радови у почетној 
фази, вријеме рачунато до септембра 2022.године, датума задњег увида ревизије и 
износило је 4,3 године. Највећи дио тог времена односи се на први дио периода, од 
осигурања средстава до почетка радова, у којем су вршене прве оперативне и 
припремне активности, укључујући и израду идејног и главног пројекта и рјешавање 
имовинско правних односа, избор извођача радова, што је трајало 2,4 године. 
Уговорени радови су завршени у року од годину дана, у новембру 2021. године али 
нису реализоване активности на уговарању и извођењу сљедећих фаза радова. 
Везано за застој у радовима на овом пројекту је отворено и недовољно усаглашено 
питање око организовања ЈУК, њеног оснивача, других потенцијалних корисника 
објекта, власништва над објектом и управљања истим. 

Дуго трајање ове друге фазе реализације пројекта на објекту позоришта у Источном 
Новом Сарајеву односи се у цјелости на трајање радова на објекту који су, у октобру 
2022. године били у завршној фази а који су почели непосредно по осигурању 
средстава  Радове је изводило више извођача, по више уговора и кроз више фаза, уз 
присутност споразумних раскида уговора са извођачем због раста цијена. Наведено 
је резултирало повећањем планиране вриједности пројекта и тражењем додатних  
извора средстава за затварање финансијске конструкције. Та су средства осигурана 
опет из Буџета РС највећим дијелом а дијелом и из Буџета Републике Србије. Крајем 
ове фазе су вршене и дјелимично завршене активности на дефинисању организације 
ЈУК, њеног оснивача и управе. Повезано са тим је и питање власништва над објектом 
с обзиром на дефинисани републички значај ЈУК и улагања из Буџета РС, са једне 
стране, а спојеност објекта и повезаност планираних културних садржаја са од раније 
постојећим објектом и ЈУК локалног значаја. 

Друга фаза у реализацији пројекта надоградње крова за Музеј РС, финансираног из 
Буџета РС, трајала је 2,3 године након осигурања и уплате средстава, одобрених у 
укупној висини износа од 340 хиљада, тражених у захтјеву за финансирањем. У 
оквиру тог периода Министарство финансија више пута је упућивало ургенцију за 
правдање средстава, а Музеј РС је имао комуникацију са надлежним органима 
Градске управе Бања Лука поводом могућности добијања локацијских услова.  По 
расположивим документима, задњу активност представља обавјештење Градске 
управе, достављено Музеју РС, да је за прибављање локацијских услова потребно 
претходно провођење јавног конкурса за израду урбанистичко-техничких услова, што 
је једна од оперативних активности на самом почетку сваког пројекта. 

Друга фаза реализације пројекта била је релативно дуго и за пројекат уградње лифта 
НУБРС, у објекту Дома радничке солидарности, јер је трајала 1,4 године. Почетак 
радова је услиједио убрзо након осигурања средстава, а највећи дио тог периода 
односи се на трајање уговорених радова. На ток радова утицале су друге, пројектом 
непредвиђене околности, изван утицаја инвеститора и извођача радова. Пројекат је у 
току реализације мијењан у значајној мјери јер су лифтом, умјесто два, требала бити 
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обухваћена три спрата. Таква промјена  је посљедица одлуке Владе да се за потребе 
НУБРС изврши куповина простора на трећем спрату, од Привредне коморе РС. Она 
је захтијевала понављање одређених активности, почев од израде новог идејног 
рјешења, додатне ресурсе и додатно вријеме. 

Активности у фази од завршетка грађевинских радова до употребе објекта 

Трећа фаза реализације пројеката подразумијева вријеме између завршетка радова 
и стицања услова за стављање објекта у употребу. За 11 пројеката у овој фази 
просјечно вријеме трајања било је 0,6 година, уз распон вриједности између 0,1 и 2,1 
године. Завршетак фазе документован је употребном дозволом  у пројектима за које 
је издата грађевинска дозвола, а записником о примопредаји радова тамо гдје није 
била потребна грађевинска дозвола. За пројекте који су незавршени, а у овој су фази 
трајање је посматрано до датума увида ревизије у стање, октобра 2022. године. 

Релативно најдуже трајање у овој фази реализације имало је шест пројеката, 
различитог трајања са различитом структуром периода између вршених активности. 
Укупно трајање ове фазе и са упоредном структуром приказује Графикон број 10. 

Графикон број 10: Трајање пројеката од завршетка грађевинских радова до употребе 
објеката_у годинама 

 

Извор: МПК, ЈУК и ЈЛС; Документи и попуњени упитници по захтјеву ГСР ЈС РС 

Од шест пројеката приказаних на претходном графикону, два објекта су у употреби а 
остали су у активностима прибављања потребних записника и дозвола. 

Најдуже трајање у овој трећој фази има пројекат изградње Спомен куће Бранка 
Ћопића 2,1 годину и није завршен до краја октобра 2022. године, до датума задњег 
увида ревизије. Наведено вријеме се краћим дијелом односи на период од завршетка 
грађевинских радова до достављања Записника за технички пријем, којим су 
констатовани одређени недостаци. Највећи дио периода односи се на вријеме од 
достављања записника Комисије из децембра 2020. године до октобра 2022. године, 
у којем констатовани недостаци нису отклоњени. Недостаци у извођењу радова 
констатовани су у Извјештају и анализи Архитектонско-грађевинско-геодетског 
факултета, Бања Лука. Усљед тога објекат није могао добити употребну дозволи ни 
могућност да се на законит начин почне намјенски употребљавати. Одобрена 
средства су у цјелости исплаћена извођачу радова. У току тог периода није ријешено 
питање власништва над објектом, као ни управљање културним садржијама, како 
онима пружаним у самом објекту тако и осталима у оквиру ширег пројекта Башта 
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сљезове боје, за које су уложена значајна средства из Буџета РС и Буџета Републике 
Србије.  

У Музеју  РС, за пројекат финансиран из средстава МЦП БиХ,  ова трећа фаза траје 
дуже од годину дана. Иако су радови окончани средином 2021. године, до задњег 
увида ревизије у стање пројекта није документована примопредаја радова али је 
евидентан проблем даљег прокишњавања крова и у просторије Музеја и ДП РС. 
Одобрена средства су у цјелости исплаћена извођачу радова.  

Активности учесника у пројекту „Култура без баријера“ 

У оквиру посматраних 15 пројеката, уз напријед анализираних 14, налази се и  
пројекат МПК „Култура без баријера“ чији је циљ био повећање доступности културних 
садржаја лицима са инвалидитетом кроз одређена улагања на објектима културе у 
свим ЈЛС. Влада је Закључком из јуна 2021. године задужила МПК да реализује овај 
пројекат. За пројекат су планирана и осигурана средства у износу од 306 хиљада КМ. 
Обавјештење и комуникацију са потенцијалним корисницима средстава МПК је 
вршило посредно, преко Савеза општина и градова који је требао упутити дописе ЈЛС 
а оне даље ЈУК на свом подручју. Начин и услови за пријаве нису дефинисани и 
резултат свега је пријављеност потенцијалних корисника са подручја 16 ЈЛС или са 
подручја четвртине од укупног броја ЈЛС иако подаци показују да је проблем 
недоступности објеката културе присутан у много већем броју. Пријављена су 23 
пројекта укупне вриједности 241 хиљаду КМ, што је 79% од осигураног и планираног 
износа средстава. Као што приказује графикон који слиједи, сви пријављени пројекти 
су одобрени и за све су исплаћена средства унапријед, непосредно по одобрењу и 
потписаном уговору. 

Структура одобрених захтјева показује да су сe они односили на приступне рампе, 
мобилне пењаче и лифтове и да су се, у складу са тим, одобрена средства кретала 
од 1,2  хиљаде до 62 хиљаде КМ. Уговором између МПК са једне и корисника 
средстава, ЈЛС, ЈУК или обоје заједно са друге стране, потисанима у другој половици 
2021. године,  рок за завршетак пројекта и правдање намјенског улагања средстава 
био је 31.12.2021. године. Међутим, подаци показују да је реализација трајала знатно 
дуже и да до краја септембра 2022. године пројекат није завршила четвртина 
корисника. Тој четвртини корисника је исплаћено више од половине укупних 
средстава. Ово показује да са реализацијом у највећој мјери  касне управо корисници 
са пројектима највеће вриједности али и неки са нижим износима за приступне рампе 
гдје су средства дуго чекала на намјенску употребу због нејасних и неусаглашених 
улога ЈЛС и ЈУК,због чега пројекти нису завршени ни након годину дана. 

Ефикасност пројеката у кориштењу буџетских средстава 

Анализа финансирања посматраних пројеката, финансираних буџетским средствима,   
указује на различите праксе и  начине. Од укупно осигураних средстава  буџета за 
финансирање ових пројеката, за мањи дио њих, након одлуке о одобрењу 
финансирања, средства су дозначена касније, у складу са испостављеним 
обрачунским ситуацијама и од надзорног органа потврђеним квалитетом извршених 
услуга и радова. За други, већи дио осигураних средстава, дознаке су вршене 
непосредно по одлуци о одобравању финансирања. Дио ових пројеката није био 
спреман за реализацију, уз значајну разлику у броју претходно неизвршених 
активности и које су требале услиједити након тога, а прије плаћања обавеза за 
извршене радове и услуге. Праксе у дознакама средстава сврстане су у  четири групе 
по критерију  преовлађујућег времена исплате средстава, на рачун инвеститора или 
директно на рачун извођача радова. Посматрано је поступање у односу на  датум 
одобрења средстава са једне и датум настанка обавезе плаћања инвеститора за 
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извршене радове извођачу радова или према другом добављачу за робе и услуге 
настале по основу реализације пројекта, са друге стране. Структуру пракси 
посматраних из ове перспективе приказује Графикон број 11. 

Графикон број 11: Структура пракси у дознакама одобрених средстава 
инвеститорима 

 

Извор:  МПК, ЈУК и ЈЛС;  Подаци и документи достављени по захтјеву ГСР ЈС РС 

Анализа података и графички приказ показују да је 60% средстава одобрених за 
финансирање пројеката дозначено инвеститорима унапријед, када није било извјесно 
када ће услиједити намјенско улагање јер пројекат није био спреман за реализацију. 
У дијелу пројеката је та неприпремљеност била дјелимична и значила чекање на 
провођење процедуре јавних набавки. У другом дијелу пројеката из ове групе је то 
значило чекање на велики број процедура, укључујући, између осталих и на 
активности прибављања урбанистичко-техничких и локацијских услова, рјешавање 
имовинско-правних односа и грађевинску дозволу. У таквим су околностима средства 
дуго стајала на рачунима инвеститора прије намјенског кориштења. Могуће 
посљедице по ефикасност у контексту ове групе пракси, уз ризике и ненамјенског 
трошења средстава, су вишеструке и различите, а што показује дознака средстава 
Буџета РС по захтјеву Музеја РС од 340 хиљада КМ. Средства су одобрена и на рачун 
инвеститора дозначена за пројекат надоградње равног крова. Захтјев за средствима 
је образложен и неопходност пројекта аргументована низом чињеница. Наглашен је 
вишегодишњи проблем прокишњавања равног крова објекта Дома радничке 
солидарности, дијела изнад сталне поставке Музеја РС, као и, у више наврата вршене 
неуспјешне санације у том периоду,  због чега је доведена у опасност музејска грађа. 
У захтјеву је наведено да би начином рјешавања кроз пројекат предложен за 
финансирање, уз спречавање будућег прокишњавања, и Музеј РС и НУБРС добиле 
додатни простор, потребан и недостајући за редовну дјелатност. Како је у претходном 
дијелу налаза наведено, радови на крову по овом пројекти нису започети ни у периоду 
од  двије године нити су у том периоду прибављене потребне сагласности, дозволе и 
технички пројекти. Након двије године је донешена одлука о пренамјени средстава 
иако су она у претходним годинама, кроз буџетске извјештаје, евидентирана као 
улагања у кров Музеја РС.  

Упоредна анализа пракси у дознакама средстава указује на присутност промјена 
пракси у току реализације и финансирања истог пројекта, истог инвеститора и из истог 
извора финансирања. Примјер таквог приступа је пројекат изградње објекта 
позоришта у Источном Новом Сарајеву. Дио одобрених средстава из Буџета РС је, у 
првом дијелу и по првој одлуци, по достављеном захтјеву инвеститора, дозначаван 
директно добављачу, извођачу радова, а на основу испостављених, одобрених и од 

Учешће (%) пракси по времену дознаке средстава у односу на фазу пројекта

Дознака унапријед по захтјеву/ пројекат неспреман/

Дознака унапријед по захтјеву/ пројекат дјелимично спреман

Дознака дијелом авансно а дијелом на бази испостављених ситуација/фактура

Дознака на бази испостављених ситуација/фактура
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Надзорног органа овјерених привремених ситуација. Касније, у другом дијелу су 
средства дозначавана на рачун инвеститора, ЈЛС, и намјенски кориштена касније, 
зависно од динамике уговарања радова, њиховог извођења и испостављања 
обрачунских ситуација. Како динамика тих активности није текла у складу са планом 
средства нису благовремено кориштена.  

Пракса финансирања у пројекту изградње Спомен куће Бранка Ћопића показује 
додатну сложеност кроз број укључених субјеката и број трансакција. Финансирање 
пројекта обнове куће, као наставка једног од сегмената општеприхваћеног пројекта 
„Башта сљезове боје“, одобрено кроз два закључка Владе и два рјешења МПК. 
Закључком Владе и Рјешењем МПК из октобра 2019. године одобрено је 100 хиљада 
КМ за прву фазу пројекта,  без навођења укупне предрачунске и планске вриједности 
и без процјене вриједности већ уложених средстава за материјал и радове. У 
реализацију је укључен додатни субјект, ИЦБЛ, на којег је МПК пренијело дио обавеза 
у надлежности инвеститора, документом „Уговор о суфинансирању“. Одредбе овог 
уговора нису свеобухватно дефинисале међусобне односе, улоге и одговорности, 
посебно имајући у виду да је у том периоду важећа грађевинска дозвола била на име 
ЈЛС а тиме и улога инвеститора. Након тога, почетком 2020. године, МПК је прибавило 
нову грађевинску дозволу, у којој је, у односу на грађевинску дозволу с почетка 2017. 
године, умјесто ЈЛС нови инвеститор било МПК, иако се у дијелу докумената као 
инвеститор наводи ИЦБЛ. Потпис уговора са ИЦБЛ и дознака укупно одобрених 
средстава на рачун ИЦБЛ извршени су прије тога. Исплате ових средстава извођачу 
радова, изабраном од стране ИЦБЛ, вршене су касније, дијелом авансно а дијелом 
по испостављеним обрачунским ситуацијама. По другом закључку Владе и рјешењу 
МПК на рачун ИЦБЛ је у два наврата извршена дознака уговорених 150 хиљада КМ. 
У складу са Уговором и анексом уговора између ИЦБЛ и извођача радова 
испостављене су двије обрачунске ситуације укупне вриједности 111 хиљада КМ али 
је плаћање вршено касније, у мањим износима и у више наврата. 

По информацијама МПК, од укупно дозначених 250 хиљада КМ, дио средстава у 
износу од 203 хиљаде КМ се односио на радове на обнови Спомен куће Бранка 
Ћопића, а остатак средстава утрошен је на програмске активности. Дио ових 
средстава односи се и на трошкове, настале поводом специфичне организације у 
реализацији пројекта и трошкове којих нема у другим посматраним пројектима. Међу 
њима су и позиција “људских ресурса“ ИЦБЛ и трошкови „Извјештаја независног 
ревизора о налазима чињеничног  стања по основу верификације трошкова пројекта 
„Пројекат ревитализације родног мјеста Бранка Ћопића-друга фаза“ финансираног од 
стране Министарства просвјете културе Републике Српске“. Оваква пракса није 
присутна у реализацији осталих пројеката и улагања буџетских средстава у објекте 
намјењене употреби у оквиру надлежности јавног сектора. 
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4. ЗАКЉУЧЦИ 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске провела је ревизију 
учинка ''Изградња и одржавање објеката културе''. Проведена ревизија имала је 
системски приступ, укључујући све нивое институција надлежних за област културе и 
све процесе и активности релевантне за изградњу и одржавање објеката културе. На 
таквим испитивањима засновани налази су омогућили давање одговора на 
постављено ревизијско питање адекватности праћења стања и планирања и нивоа 
ефикасности реализације пројеката изградње и одржавања објеката културе. 

На креираним и у претходним поглављима презентованим налазима засновани су 
закључци ревизије, основни и појединачни, с фокусом на основне процесе и 
усмјерени на кључне институције надлежне за област културе.  

Из презентованих налаза ревизије, свеобухватно и интегрисано посматраних за све 
ревидиране институције и процесе, слиједи основни закључак: 

Институције надлежне за област културе нису кроз интегрисан приступ у 
могућој мјери осигурале адекватно праћење стања објеката културе, њихово 
планирање и потребан ниво ефикасности у реализацији пројеката изградње, 
реконструкције и санације објеката културе. 

У складу са основним закључком утврђени су и појединачни закључци: 

4.1. У реализацији пројеката изградње, реконструкције и санације објеката 
културе није остварен могући ниво ефикасности ангажованих ресурса. 

Пројекти изградње, реконструкције и санације објеката културе, како показују налази 
ревизије, трајали су значајно дуже од планираног времена, релативно дуго и уз високе 
разлике у трајању за пројекте исте групе радова и приближне  вриједности. На такво 
су трајање утицали прекиди и застоји, промјене и понављање одређених поступака и 
активности, а све је резултирало нижим нивоом укупне ефикасности и 
неправовременом намјенском употребом објеката. 

У недостатку адекватног планирања и неопходних припрема, реализација није 
вршена кроз интегрисан приступ. Активности које су значиле повезано ангажовање 
ресурса и средстава нису покретане правовремено, по редосљеду или паралелно 
када је то било могуће, у циљу оптимизације.  

Пријевремено покретање једне активности често је значило застој и чекање на 
завршетак претходне, а често и њено понављање због промијењених околности у 
међувремену, чиме се са једне стране обезврјеђивала постојећа вриједност објеката, 
а на другој отварана потреба за ангажовањем додатних ресурса и повећавана 
вриједност пројеката у односу на првобитно процијењену. Проблем је додатно 
изражен у другом дијелу посматраног периода када је забиљежен раст цијена, 
посебно у грађевинарству и када је усљед тога било анексирања уговора или 
одустајања од реализације потписаних уговора. 

4.2. Кроз процес праћења и извјештавања није осигуран интегрисани и 
свеобухватан приступ, заснован на усаглашеним индикаторима адекваности 
простора у којима се грађанима пружају културни садржаји, који би био 
поуздана и релевантна основа за планирање и одлучивање о приоритетима. 

Испитивања ревизије показују да кроз већи број начина праћења и извјештавања о 
стању у култури није осигурана јасна, свеобухватна и усаглашена слика стања и 
оцјена истог у односу на потребе и дефинисане циљеве у култури. У оквиру таквог 
извјештавања је била мала заступљеност питања стања објеката културе и с тим 
повезаних услова у којима се пружају културни садржаји. Тај је недостатак посебно 
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наглашен у годишњим извјештајима о раду надлежних институција. Са друге стране, 
је из појединачно упућиваних захтјева за финансирањем одређених грађевинских 
радова на објектима културе евидентно да постоје дугогодишњи и значајни проблеми 
везани за простор у којем функционишу јавне установе културе и да се то одражава 
на одржавање културних садржаја и могуће штете по постојећу културну грађу. Ове 
су захтјеве јавне установе културе упућивале на разне адресе, али не увијек 
истовремено на адресу свог оснивача и власника објекта, у ситуацији када су то биле 
двије институције.   

4.3. У процесима доношења и усвајања дугорочних планских аката планирање 
улагања у објекте културе није заступљено у потребној мјери, а планирани 
пројекти нису резултат процеса кандидовања, усаглашавања и утврђивања 
приоритета. 

Налази ревизије показују да у области културе постоје значајне потребе за додатним 
простором и побољшањем услова рада у постојећим објектима културе. Разлике у 
обиму тих потреба, посматране по јединицама локалне самоуправе, релативно су 
високе, а пројекти којима би се потребна изградња и реконструкција могла извршити 
су захтјевни из перспективе вриједности, техничке сложености и времена трајања. У 
условима таквих околности је изостао јасан стратешки приступ и адекватно дугорочно 
планирање инвестиција у културу кроз листу приоритета и најбољу могућу алокацију 
средстава буџета. То је посебно наглашено у ситуацији суфинансирања локалних 
пројеката веће вриједности са републичког нивоа по посебним одлукама о осигурању 
средстава, без претходно усаглашеног плана, често због хитности и спречавања веће 
штете, а уз евидентно недовољне капацитете локалне заједнице за самостално 
финансирање. 

 4.4. Покретање реализације пројеката изградње, реконструкције и санације 
објеката културе вршено је без претходне планске усаглашености повезаних и 
надлежних субјеката са републичког и локалног нивоа и без осигурања 
испуњености неопходних услова имовинско-правне, техничке и финансијске 
природе.    

Рјешавање проблема адекватности објеката културе посебно је сложено питање због 
нејасно дефинисаних и неуједначено примјењиваних рјешења у односима јавних 
установа културе као корисника простора, њихових оснивача, власника простора и 
јединица локалне самоуправе на чијем се простору објекат налази или га треба 
градити, без обзира на друге улоге јединице локалне самоуправе. Неуважавање 
такве чињенице и недостатак партнерског приступа у покретању и реализацији 
пројеката била је карактеристика покретања већине посматраних пројеката. Такви су 
приступи имали вишеструке посљедице као што су спознаја о немогућности 
реализације већ при првим оперативним активностима на пројекту иако су средства 
осигурана и уплаћена, прекидом реализације са неизвјесном могућношћу наставка, 
привременим заустављањем неке од фаза због неусклађене динамике радова и 
релативно дугим трајањем.  

Наведене посљедице и проблеми посебно су наглашени када су реконструкције и 
санације биле неопходне на објекту чији је власник јединица локалне самоуправе или 
питање власништва није ријешено а у објекту су смјештене јавне установе културе 
чији је оснивач Влада Републике Српске и када није јасно ко је у обавези да 
идентификовани проблем ријеши.  

Када је изградња објеката у питању, наведени недостатак и посљедице су наглашени 
код пројеката за које постоји сагласност о њиховом републичком значају али се 
правовремено не дефинишу јасни односи између јединице локалне самоуправе и 
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Министарства просвјете и културе у смислу власништва над објектом, управљања и 
финансирања, а све у циљу правовременог организовања културних садржаја и 
функционисања јавних установа културе. 
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5. ПРЕПОРУКЕ 

У овом дијелу извјештаја, а на темељу презентованих налаза и изнесених закључака, 
дају се препоруке ревизије са сврхом да њиховим провођењем надлежне институције 
културе осигурају ефикаснију изградњу и одржавање објеката културе. Имајући у виду 
нивое и обим надлежности институција у овој области, препоруке се дају Влади 
Републике Српске и Министарству просвјете и културе, јединицама локалне 
самоуправе и јавним установама културе које оснива Влада Републике Српске или 
јединица локалне самуправе.  

Препоруке су дате у контексту дефинисаног нивоа надлежности  и по редосљеду 
којим се, уз потребну динамику, требале проводити да би приступ питањима изградње 
и одржавања објеката културе био интегрисан и инструмент осигурања услова за 
квалитетније, усклађеније и доступније културне садржаје. У складу са тим дају се 
сљедеће препоруке. 

5.1. Влада Републике Српске и Министарство просвјете и културе требају јасно 
дефинисати дио обавеза оснивача које се односе на осигурање адекватног 
простора за јавне установе културе и обавезе повезаних институција да кроз 
процесе дугорочног планирања дефинишу приоритете у изградњи, 
реконструкцији и санацији објеката културе, уважавајући потребе за 
усклађеним културним развојем и могућности финансирања.  

Постојећи регулаторни оквир у области културе потребно је преиспитати и допунити 
рјешењима која се односе на јасну линију комуникације, надлежности и одговорности 
између јавних установа културе, њихових оснивача и власника објеката за рјешавање 
релативно значајних недостатака квалитета простора. На таквим рјешењима треба 
заснивати адекватно планирање изградње и одржавања објеката културе које 
подразумијева учешће свих повезаних институција, у складу са претходно 
дефинисаном  надлежностима и одговорностима.  

Адекватно планирање подразумијева поступак кандидовања пројеката и потреба за 
улагањима у одређеном временском периоду, преиспитивање услова техничке, 
имовинско-правне и кадровске природе, вредновање релативног нивоа значаја и 
хитности улагања, процјену потребних средстава, усаглашавање могуће структуре 
извора финансирања и усвојену листу приоритета и динамички план улагања и 
његову усклађеност са начином и динамиком финансирања у циљу оптимизације. 
Наведено се односи на пројекте финансиране и суфинансиране из Буџета Републике 
Српске, са јасном назнаком односе ли се средства буџета на објекте и јавне установе 
културе у надлежности републичког или локалног нивоа.  

5.2. Министарство просвјете и културе треба да кроз развијену методологију 
планирања и праћења реализације пројеката, осигура потребну ефикасност 
активности и ресурса по сваком од пројеката изградње, реконструкције и 
санације објеката културе. 

У оквиру постојећег система планирања кроз стратегије, документе оквирног буџета, 
програма јавних инвестиција и годишњих буџета, Министарство просвјете и културе 
треба развити детаљну методологију планирања улагања у објекте културе и да 
заједно са Владом Републике Српске осигура обједињено и свеобухватно праћење 
реализације тих улагања. То подразумијева праћење свих пројеката финансираних и 
суфинансираних из буџета Републике Српске, без обзира на буџетског корисника и 
буџетску позицију са које се врши финансирање. Са друге стране, то подразумијева 
суштинско праћење правовремености покретања реализације, усклађености 
појединих активности са планом и правовременом динамиком исплате средстава. 
Потпуно праћење подразумијева документованост правилног евидентирања у 
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власничким и рачуноводственим евиденцијама и документованост законите 
намјенске употребе објеката и почетка пружања културних садржаја.  

5.3. Министарство просвјете и културе треба да, на бази свеобухватних анализа 
и усаглашено са јединицама локалне самоуправе, доноси дугорочну пројекцију 
регионалног распореда јавних установа културе.  

Доношењем пројекције регионалног распореда јавних установа културе треба да се 
осигура кључна дугорочна смјерница за планирње улагања у објекте културе и за 
осигурање финансирања и суфинансирања истих, с обзиром на високе вриједности 
улагања и ограничене капацитете буџета.  

Наведена пројекција треба да укључује институције културе републичког и локалног 
значаја како би био омогућен интегрисан приступ у пружању културних садржаја 
грађанима и најбоља могућа искориштеност ресурса у култури.  

5.4. Јединице локалне самоуправе требају, на основу усаглашене и планом 
дефинисане потребе за изградњом и реконструкцијом објеката културе, за 
пројекте релативно веће вриједности у односу на властите финансијске 
капацитете прибављати мишљење Министарства просвјете и културе о 
могућности суфинансирања и пројекте покретати када су осигурани и сви 
остали услови имовинско-правне, техничке и кадровске природе. 

Анализа ефикасности пројеката изградње и реконструкције објеката културе на 
локалном нивоу је показала најнижи степен ефикасности када су јединице локалне 
самоуправе покретале пројекте а нису имале затворену финансијску конструкцију за 
укупну вриједност. У околностима када немају довољно властитог капацитета за 
финансирање и када процјењују да постоји и републички интерес, потребно је да 
прибављају одговарајуће мишљење Министарства просвјете и културе.  

За ефикасну реализацију пројеката изградње и реконструкције објеката културе 
јединице локалне самоуправе требају, упоредо са сагледавањем потреба за тим, у 
припремној фази, преиспитати стање власништва над објектом или земљом, 
могућност изградње у складу са важећим урбанистичко-регулационим планским 
актима и и могућности реконструкције у складу са регулаторним актима који регулишу 
заштиту одређених објеката и ауторских права.  

5.5. Јавне установе културе требају, кроз планску процедуру, правовремено и у 
складу да обавезама према оснивачу, а и власнику објекта у којем су смјештене 
када то није оснивач, кандидовати пројекте неопходне за осигурање адекватних 
услова за пружање културних садржаја, пратити поступак утврђивања 
приоритета и реализацију. 

У складу са својим надлежностима јавне установе културе требају правовремено 
кандидовати пројекте за изградњу, реконструкцију или санацију објеката потребних 
за њихово функционисање и пружање културних садржаја. У оквиру свеобухватног 
планирања улагања у објекте културе јавне установе културе требају узети учешће у 
процесу усаглашавања и дефинисања приоритета, а кроз активну комуникацију са 
оснивачем, власником објекта и потенцијалним донаторима. Степен учешћа и обим 
активности у овим поступцима условљен је власништвом над објектом и споразумном 
уређеношћу односа између јавне установе културе, њеног оснивача и власника 
објекта.  

Вођа ревизорског тима 

   Роса Умићевић, с.р. 
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29. Статистички билтен, Култура и умјетност 2021. година, Републички завод за 
статистику, Бања Лука 2021. година 
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Прилог број 2: 

Попуњен Упитник МПК_ Динамика средстава буџета за културу у периоду 2017-2021. година 

 

Извор: МПК; Упитник попуњен по захтјеву ГСР ЈС 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3=8+13 4=9+14 5=10+15 6=11+16 7=12+17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.
За све намјене 

у култури 16.783.118 23.127.805 21.197.943 28.967.178 23.154.466

1.1.

За изградњу 

објеката 3.336.000 250.000 500.000 1.305.744

1.2.

За одржавање 

објеката 23.955 1.561.000 70.000

1.3.

За лична 

примања 12.595.963 12.969.073 13.027.745 15.248.392 15.998.289

1.4.

За све остале 

намјене 4.163.200 5.261.732 7.920.198 13.218.786 5.780.433

2.

% средстава 

за културу у 

Буџету 0,69 0,89 0,79 0,95 0,72

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ у периоду 2017-2021. по годинама :   (у КМ)

Р. 

бр.
Опис/Година

Укупно за Републику Српску Из Буџета Републике Српске

Из буџета јединица локалне 

самоуправе
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Прилог број 3: 

Преглед вриједности и структуре улагања у објекте културе у периоду 2017-2021. година 

 

Извор: МПК, ЈУК и ЈЛС; Подаци из упитника попуњених по захтјеву ГСР ЈС 

Буџет ЈЛС Буџет РС
Буџет Републике 

Србије

Буџет МЦП 

БиХ
Остали извори

1 Бања Лука 5.368.333 1.228.643 3.934.561 0 161.979 43.150

2 Бијељина 2.212.819 1.712.819 0 500.000 0 0

3 Градишка 2.653.976 2.064.952 37.612 488.957 0 62.455

4 Дервента 31.765 31.765 0 0 0 0

5 Добој 522.183 522.183 0 0 0 0

6 Зворник 118.956 108.174 0 0 8.900 1.882

7 И.Н.Сарајево 5.107.602 207.886 4.399.716 500.000 0 0

8 М. Град 345.003 150.472 0 0 175.000 19.531

9 Пале 852.429 352.429 500.000 0 0 0

10 Приједор 12.773 12.773 0 0 0 0

11 Теслић 36.886 9.157 22.229 0 0 5.500

12 Требиње 20.674 5.674 5.000 0 10.000 0

13 Брод 26.231 14.231 0 0 12.000 0

14 Котор Варош 128.000 48.000 80.000 0 0 0

15 Модрича 15.270 0 0 0 0 15.270

16 Србац 54.793 38.053 8.842 0 0 7.898
17 Фоча 92.996 92.996 0 0 0 0

18 Вишеград 41.046 41.046 0 0 0 0

19 Невесиње 1.092.294 98.919 250.000 743.375 0 0
20 Нови Град 11.096 6.745 0 0 4.351 0
21 Рибник 188.858 188.858 0 0 0 0
22 Берковићи 24.310 8.210 0 0 15.950 150
23 Вукосавље 261.919 61.919 200.000 0 0 0

24 Крупа на Уни 250.000 0 250.000 0 0 0

25 Лопаре 33.873 873 0 0 33.000 0

26 Н. Горажде 741.175 165.592 80.000 495.583 0 0

27 Оштра Лука 120.000 0 120.000 0 0 0

28 Рудо 159.948 53.378 30.000 0 25.000 51.570

29 Сребреница 155.646 61.778 1.200 0 0 92.668
30 Угљевик 0 0 0 0 0 0
31 К. Дубица 0 0 0 0 0 0
32 Рогатица 0 0 0 0 0 0
33 Шековићи 0 0 0 0 0 0

УКУПНО 20.680.853 7.287.525 9.919.160 2.727.915 446.180 300.074

Пројекат Култура 

без баријера 240.680 240.680

СВЕУКУПНО 20.921.533 7.287.525 10.159.840 2.727.915 446.180 300.074

Р. 

бр.

Висина уложених средстава у објекте културе у периоду 2017-2021._у КМ

Подручје ЈЛС:
УКУПНО

По изворима финансирања:
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