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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење  
Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Вијећа народа Републике Српске 
који обухватају Преглед прихода, примитака, расхода и издатака; Преглед имовине, 
обавеза и извора; Извјештај о броју и структури запослених са стањем на дан 31. 
децембар 2016. године и за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом смо 
обухватили преглед значајних трансакција, објашњавајућих напомена и примјену 
рачуноводствених политика у ревидираном периоду.  

По нашем мишљењу, финансијски извјештаји Вијећа народа Републике Српске, 
истинито и објективно приказују, у свим материјалним аспектима, финансијско 
стање имовине и обавеза на дан 31.12.2016. године и извршење буџета за годину 
која се завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског 
извјештавања. 

Основ за мишљење  
Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике 
Српске и релевантним ISSAI стандардима ревизије 1000-1810. Наша одговорност 
за провођење ревизије је даље описана у пасусу Одговорност ревизора. Ревизију 
смо спровели у складу са ISSAI 30 - Етичким кодексом, испунили смо наше остале 
етичке одговорности и независни смо у односу на субјекта ревизије. Према 
Правилнику о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета републике, 
општина, градова и фондова финансијске извјештаје Вијеће народа Републике 
Српске чине табеларни прегледи наведени у нашем извјештају. Усвојени оквир 
финансијског извјештавања у Републици Српској подразумијева да се све 
трансакције, процјене и политике одмјеравају у односу на усаглашеност са МРС 
ЈС. 

Ревизијски налази и закључци о фер и истинитој презентацији финансијских 
извјештаја Вијећа народа Републике Српске се ослањају на прописани оквир 
финансијског извјештавања у Републици Српској. 

Због чињенице да се у предметним финансијским извјештајима не презентује 
финансијски резултат, не изражавамо мишљење о финансијском резултату за 
2016. годину. 
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази, с обзиром на прописани оквир 
финансијског извјештавања, довољни и одговарајући и да обезбјеђују основ за 
наше ревизијско мишљење о финансијском стању имовине, обавеза и извора и 
извршењу буџета.  

Одговорност руководства за финансијске извјештаја 

Генерални секретар је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских 
извјештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни 
сектор и Међународним стандардима финансијског извјештавања. Ова одговорност 
обухвата: осмишљавање, примјену и одржавање интерних контрола које су 
релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја који не 
садрже материјално значајне погрешне исказе настале усљед преваре и грешке; 
одговарајућа објелодањивања релевантних информација у Напоменама уз 
финансијске извјештаје; одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених 
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политика и рачуноводствених процјена које су примјерене датим околностима и 
надзор над процесом извјештавања.  

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја 
Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да ли финансијски извјештаји, 
као цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе узроковане 
преваром или грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који 
садржи наше мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања, 
али није гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима 
ревизије увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје. 
Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се 
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске 
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја. 
Због чињенице да се ревизија спроводи провјером на бази узорка и да у систему 
интерних контрола и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења, 
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене. 

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о 
износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор 
поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном скептицизму, 
укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у 
финансијским извјештајима, насталих усљед преваре и грешке. Приликом процјене 
ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер 
презентацију финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања ревизијских 
поступака који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања 
одвојеног мишљења о ефективности интерних контрола. Ревизија такође укључује 
оцјену примијењених рачуноводствених политика утемељених на временској 
неограничености пословања и значајних процјена извршених од стране 
руководства, као и оцјену опште презентације финансијских извјештаја. 

Изјављујемо да смо поступили у складу са релевантним етичким захтјевима у вези 
са независношћу. Остварили смо комуникацију са одговорним лицима субјекта 
ревизије у вези са планираним обимом и временским распоредом ревизије и 
другим важним питањима и значајним налазима ревизије, укључујући значајне 
недостатке у систему интерних контрола, које смо идентификовали током ревизије. 

 

 

Бања Лука, 10.03. 2017. године  Главни ревизор 

  Др Душко Шњегота, с.р. 
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II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

 

Mишљење 

Уз ревизију финансијских извјештаја Вијећа народа Републике Српске за 2016. 
годину, извршили смо ревизију усклађености активности, финансијских трансакција 
и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и 
другим прописима.  

Пo нашем мишљењу, активности, финансијске трансакције и информације 
приказане у финансијским извјештајима Вијећа народа Републике Српске за 2016. 
годину су, у свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су 
регулисане. 

Основ за мишљење  
Ревизију усклађености смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног 
сектора Републике Српске и ISSAI 4000 –Стандард за ревизију усклађености.  

Вјерујемо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да 
обезбјеђују основ за наше мишљење о усклађености активности, финансијских 
трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са прописима 
којима су регулисане. 

Скретање пажње  
Не изражавајући резерву на дато мишљење скрећемо пажњу на наведено под 
тачком 6.2.2.извјештаја: 

Обавезе Вијеће народа Републике Српске у износу од 23.410 КМ, доспјеле за 
плаћање закључно са 31.12.2016. године укључене су у извршење буџета за 2016. 
годину, иако расположива буџетска средства за њихово измирење нису 
обезбијеђена до истека рока за израду и достављање финансијских извјештаја, 
што није у складу са чл. 39. и 40. Закона о буџетском систему Републике Српске. 

Одговорност руководства за усклађеност 
Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, 
генерални секретар је такође одговоран да осигура да су активности, финансијске 
трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима у складу са 
прописима којима су регулисане.  

Одговорност ревизора 
Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша 
одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности, 
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима, у 
свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. 
Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили 
ревизијске доказе о томе да ли је пословање Вијећа народа Републике Српске 
обухваћено према дефинисаним критеријумима, усклађено са законским и другим 
прописима. Процедуре подразумијевају процјену ризика од значајних 
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неусклађености са законима и прописима који регулишу пословање Вијећа народа 
Републике Српске. 

 

 

Бања Лука, 10.03 2017. године  Главни ревизор 

  Др Душко Шњегота, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

1) Препоручујемо генералном секретару да обезбиједи да се приликом 
измирења обавеза из претходне године врши исказивање издатака по 
основу измирења обавеза из ранијих година у извршењу буџета текуће 
године, у складу са Правилником о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за кориснике буџета Републике, општина, 
градова и фондова. 

Препоруке везане за усклађеност пословања 

 
1) Препоручујемо генералном секретару да предложи Административној 

комисији Вијећа народа Републике Српске да: 
- утврди критеријуме за класификацију и расподјелу средстава гранта 
утврђених Одлуком о начину и критеријумима за расподјелу средстава у 
Вијећу народа Републике Српске као „остали трошкови за које клуб донесе 
одлуку“, 
- усклади Одлуку о начину и критеријумима за расподјелу средстава 
делегатским клубовима у Вијећу народа са Одлуком о правима и обавезама 
изабраних и именованих лица у Вијећу народа Републике Српске у погледу 
висине трошкова за репрезентацију који припадају делегатском клубу. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

- Закон о буџетском систему Републике Српске,  
- Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину,  
- Одлука о усвајању буџета за 2016. годину, 
- Закон о јавним набавкама, 
- Закон о финансирању политичких странака из буџета Републике, града и 

општина, 
- Одлука о правима и обавезама изабраних и именованих лица у Вијећу 

народа Републике од 21.03.2016. г. (пречишћени текст),  
- Одлука о начину и критеријумима за расподјелу средстава делегатским 

клубовима у Вијећу народа Републике Српске од 21.03.2016. г. (пречишћени 
текст), 

- Општи колективни уговор и Одлуке Владе Републике Српске о примјени 
одредаба општег колективног уговора,  

- Посебан колективни уговор за запослене у органима управе,  
- Појединачни колективни уговор за запослене у Служби вијећа народа 

Републике Српске од 07.05.2015. године, 
- Колективни уговор за запослени у Служби Вијећа народа Републике Српске 

од 23.08.2016. године, 
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

Служби вијећа народа Републике Српске, 
- Правилник о платама и накнадама за запослене у Служби Вијећа народа 

Републике Српске од 07.05.2015. године, 
- Правилник о накнади трошкова превоза код доласка на посао и повратка с 

посла од 20.05.2015. г., 24.08.2016. г. и 23.09.2016. године, 
- Упутство о начину обрачуна трошкова превоза запослених у органима 

управе Републике Српске, 
- Одлука о утврђивању најниже цијене рада,  
- Закон о посебном доприносу за солидарност,  
- Закон о доприносима,  
- Закон о порезу на доходак, 
-  Правилник о примјени Закона о порезу на доходак,  
- Уредба о издацима за службена путовања у земљи и иностранству. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 
Вијеће народа Републике Српске (у даљем тексту: Вијеће народа) је орган 
законодавне власти у Републици Српској, што је утврђено Уставом Републике 
Српске. Закони и други прописи које изгласа Народна скупштина Републике 
Српске, а који се тичу питања виталног националног интереса било којег од 
конститутивних народа, ступају на снагу тек након усвајања у Вијећу народа. 

Вијеће народа чини 28 делегата (по осам из конститутивних народа и четири из 
реда осталих народа), који су бирани на мандат од четири године и организовани у 
клубове делегата (клубови: српског, бошњачког, хрватског народа и клуб осталих 
народа).  

Вијеће народа, на приједлог клубова делегата, образује стална и повремена радна 
тијела која дају мишљења, предлажу и извјештавају Вијеће народа о питањима из 
свог дјелокруга рада, а одлучују само о питањима која су им дата у непосредну 
надлежност. Стална радна тијела Вијећа народа су комисије: Административна, 
Уставна, Законодавно-правна и Комисија за избор и именовање. Пословником 
Вијећа народа одређен je начин избора, број чланова и послови које обављају 
наведене комисије. Избор чланова појединих радних тијела може се вршити и из 
реда научних и стручних радника. 

Пословником Вијећа народа прописани су: унутрашња организација Вијећа народа, 
начин остваривања права и дужности делегата и друга питања од значаја за рад и 
остваривање задатака.  

У циљу обављања помоћних, савјетодавних, стручних, административно-
техничких, материјално-финансијских и других послова за потребе Вијећа народа, 
организована је Служба Вијећа народа Републике Српске (у даљем тексту: 
Служба), којом руководи генерални секретар.  

Средства за рад Вијећа народа и Службе обезбјеђују се из Буџета Републике 
Српске. 

На достављени Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији није било 
примједби. 

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

2. Спровођење препорука из претходног извјештаја 
Приликом ревизије финансијских извјештаја Вијећа народа за 2015. г. нису дате 
препоруке. 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 
Правилником и измјенама правилника (од 29.11.2016. г.) о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у Служби Вијећа народа Републике 
(у даљем тексту Правилник) утврђени су унутрашња организација, систематизација 
радних мјеста и организациони дијаграм. Послови и задаци Службе обављају се у 
организациониим јединицама-кабинетима (предсједавајућег, потпредсједавајућих и 
генералног секретара) и одсјецима (за финансијске послове, законодавно-правне 
послове и опште послове). 
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Правилником је систематизовано 25 радних мјеста за 32 извршиоца (раније 31). На 
дан 31.12.2016. г. у Служби је запослено је 27 извршилаца (23 на неодређено 
вријеме, три на одређено вријеме и један приправник. 

Изабрана и именована лица четвртог сазива Вијећа народа на дан извјештавања 
су: генерални секретар, 24 делегата који су засновали радни однос и четири 
делегата који нису засновали радни однос. 

Након спроведених локалних избора 02.10.2016. г, а у складу са чл. 93 Закона о 
раду („Службени гласник Републике Српске“ број: 1/16) двоје запослених су 
остварили право на мировање права и обавеза из радног односа. Изабран је нови 
генерални секретар Вијећа народа од 14.11.2016. г. 

Правилником о интерним контролама и интерним контролним поступцима 
предвиђено је формирање Комисије за интерну контролу. У току 2016. г. Комисија 
за интерну контролу је сачинила и доставила генералном секретару Службе 
кварталне извјештаје о извршеним контролама потрошње горива и расхода по 
основу сервисирања службених аутомобила, расхода по основу репрезентације, 
смјештаја и трошкова мобилних телефона и није утврдила неправилности, у што 
смо се увјерили током ревизије. 

Вијеће народа је успоставило систем интерних контрола који је функционисао на 
задовољавајућем нивоу и који је обезбиједио истинито и фер извјештавање и 
пословање у складу са надлежном регулативом. 

 

4. Набавке 
Вијеће народа је Планом јавних набавки од 18.01.2016. г. планирало у 2016. г. 
набавке вриједности од 270.500 КМ (са ПДВ-ом) од чега за набавку роба       
103.000 КМ, услуга 92.500 КМ и за нефинансијску имовину 75.000 КМ. 

План набавки је мијењан 06.04.2016. г. и 29.11.2016. г. у структури набавки за 
нефинансијску имовину. Умањена је планирана вриједност за набавку аутомобила 
у износу од 4.500 КМ, а повећана вриједност набавке за осталу комуникациону 
опрему. 

Према извјештају о реализацији плана набавки реализована су 22 поступка 
набавки и то: један отворени поступак, седам конкурентских поступака, 13 
директних споразума и један поступак у складу са Анексом II Дио Б закона, укупне 
вриједности од 192.924 КМ, или 71% од укупне вриједности планираних набавки. 

Ревизијским испитивањем 11 различитих поступака набавки вриједности       
152.847 КМ или 79% од укупне вриједности реализованих набавки, нису утврђене 
неусклађености са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“ број: 39/14 и 90/14). 

 

5. Припрема и доношење буџета 
Буџетски захтјев Вијећа народа за 2016. г. износи 3.394.000 КМ и већи је за      
184.500 КМ од почетног буџетског ограничења које износи 3.209.500 КМ. Буџетски 
захтјев чине: расходи за бруто плате (2.495.000 КМ), раходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних примања (115.000 КМ), расходи по основу коришћења 
роба и услуга (434.000 КМ), грантови (220.000 КМ) и издаци за нефинансисјку 
имовину (130.000 КМ). 
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Већи буџетски захтјев се односи на додатна средства за: расходе по основу 
коришћења роба и услуга у износу од 19.500 КМ, грантове, средства за рад 
делегатских клубова у износу од 45.000 КМ и нефинансијску имовину у износу од 
120.000 КМ. 

Одлуком о усвајању буџета за 2016. г., Вијећу народа одобрено је 3.264.500 КМ и 
то за: лична примања 2.605.000 КМ, расходе по основу коришћења роба и услуга 
409.500 КМ, грантове 175.000 КМ и издатке за нефинансијску имовину 75.000 КМ. 
Одобрени буџет је мањи за 129.500 КМ у односу на буџетски захтјев. Одобрена су 
мања средства за: расходе за лична примања (5.000 КМ), расходе по основу 
коришћења роба и услуга (24.500 КМ), грантове (45.000 КМ) и издатке за 
нефинансијску имовину (55.000 КМ).  

Послије 31.12.2016. г. извршене су двије реалокације буџетских средстава у Вијећу 
народа у укупном износу од 30.500 КМ, по рјешењу генералног секретара (24.500 
КМ) и једна по рјешењу Владе Републике Српске (6.000 КМ). 

Рјешењем Владе Републике Српске о реалокацији између буџетских корисника од 
26.01.2017. г. са Вијећа народа су реалоцирана средства са позиције „расходи за 
бруто плате“ у износу од 75.000 КМ и пренесена на друге буџетске кориснике. 

 

6. Финансијски извјештаји 
6.1. Извјештај о извршењу буџета 
Извршење буџета за 2016. г. износи 3.160.932 КМ односно 97% у односу на 
одобрени буџет. Извршење буџета за 2016. г. је ниже за 13% у односу на 
претходну годину.  

По налазу ревизије извршење буџета износи 3.221.664 КМ. 

Вијеће народа је из средстава 2016. г. исплатило најмање 60.732 КМ по основу 
пренесених обавеза из 2015. г, за чије измирење у буџету за 2016. г. нису 
планирани и исказани издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година. У 
вези с тим извршење буџета за 2016. г. није презентовано на фер и објективан 
начин. 

6.1.1. Приходи и примици 

Укупни приходи и примици Вијећа народа исказани су у износу од 8.446 КМ.  

Приходи су исказани у износу од 5.266 КМ и у цјелости односе се на приходе 
обрачунског карактера. Чине их приходи од продаје нефинансијске имовине у 
сталним средствима-рабљеног возила (3.180 КМ) и обрачунатог доприноса за 
солидарност на плату за децембар мјесец 2016. г. 

Примици су исказани у износу од 3.180 КМ и односе се на примитке за произведену 
сталну имовину, остварене од продаје рабљеног возила. 

 

6.1.2. Расходи и издаци 

Укупни расходи и издаци исказани су у износу од 3.251.873 КМ и односе се на: 
расходе за лична примања (2.529.360 КМ), расходе по основу коришћења роба и 
услуга (397.172 КМ), грантове (174.985 КМ), расходе обрачунског карактера   
(90.941 КМ) и издатке за нефинансијску имовину (59.416 КМ). 
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По налазу ревизије укупни расходи и издаци износе 3.312.605 КМ. 

6.1.2.1. Расходи за лична примања 

Расходи за лична примања исказани су у износу од 2.529.360 КМ и за 3% су нижи у 
односу на одобрени буџет. У односу на претходну годину нижи су за 13%.  

Неутрошена средства са позиције расхода за бруто плате у износу од 75.000 КМ 
реалоцирана су у корист других буџетских корисника (тачка 5 извјештаја).  

Расходи за бруто плате исказани су у износу од 2.414.100 КМ и 3% су нижи у 
односу на одобрени буџет, а односе се на бруто плате запослених у Служби и 
бруто плате делегата Вијећа народа kojи су засновали радни однос. 

Бруто плате чине расходи за: основне плате (1.331.275 КМ), плате приправника 
(5.626 КМ), увећање плате по основу рада током државних празника (136 КМ), 
накнаде плата за вријеме боловања које се не рефундирају (2.109 КМ), минули 
радни стаж (129.256 КМ), порез на плату (149.045 КМ) и збирне доприносе  
(796.653 КМ). 

За период јануар – август 2016. г. плате запосленима у Служби обрачунате су у 
складу са Појединачним колективним уговором за запослене у Служби Вијећа 
народа Републике Српске, Правилником о платама и накнадама запослених у 
Служби Вијећа народа Републике Српске и најнижом цијеном рада од 100 КМ. За 
период септембар-децембар 2016. г. плате су обрачунате у складу са Колективним 
уговором за запослене у Служби Вијећа народа Републике Српске од 23.08.2016. г. 
и најнижом цијеном рада од 100 КМ. 

Плате изабраним и именованим лицима Вијећа народа у 2016. г. обрачунате су у 
складу са Одлуком о правима и обавезама изабраних и именованих лица у Вијећу 
народа Републике Српске (пречишћени текст), којом су утврђени коефицијенти за 
обрачун плата именованих и изабраних лица и по цијени рада од 100 КМ. 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 
исказани су у износу од 115.260 КМ и за 5% су виши у односу на одобрени буџет. 
Односе се на накнаде за: превоз (18.390 КМ), топли оброк (44.387 КМ), регрес за 
годишњи одмор (8.100 КМ), новчане помоћи приликом рођења дјетета (838 КМ), 
новчане помоћи у случају смрти члана уже породице (3.324 КМ), новчане помоћи у 
случају теже болести (838 КМ), остале накнаде-нето накнаде предсједнику 
синдиката (2.115 КМ), одвојени живот (795 КМ), обрачунате порезе (6.155 КМ) и 
доприносе (30.318 КМ).  

Накнаде за превоз обрачунаване су у складу са Правилником о накнади трошкова 
превоза од 20.05.2015. г. у висини цијене мјесечне карте запослеих у Служби чије 
је мјесто становања удаљено преко три километра од мјеста рада за период јануар 
август 2016. г. За запослене чије је мјесто пребивалишта удаљено преко 60 км од 
сједишта Вијећа народа су дефинисане накнаде превоза у висини повратне карте у 
међуградском саобраћају (викенд путовање до четири пута мјесечно за посјете 
породици удаљености преко 60 км). 

Право на накнаду утврђује генерални секретар на основу достављене 
документације (потврде, примјерак мјесечне карте, извод из цјеновника 
превозника). Накнада се обрачунава сразмјерно присуству запосленог на послу. 
Измјенама и допунама Правилника о накнади трошкова превоза од 24.08.2016. г. 
право на накнаду превоза остваривала су лица чије је мјесто становања удаљено 
више од четири километра од мјеста рада. Новим Измјенама и допунама 
Правилника о накнади трошкова превоза од 23.09.2016. г. дефинисано је да ће се 
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накнада превоза остваривати у складу са Упутством о начину обрачуна трошкова 
превоза запослених у органима управе Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 78/16).  

Расходи за накнаде за одвојени живот односе се на исплате накнаде за једно 
изабрано лице у мјесечном износу од 500 КМ, а у складу са чл. 31 Одлуке о 
правима и обавезама изабраних и именованих лица у Вијећу народа Републике 
Српске.  

Расходи за наканде за топли оброк обрачунати су за период јануар-август у висини 
од 50% најниже плате утврђене Општим колективним уговором сразмјерно броју 
остварених радних дана на основу члана 15. Појединачног колективног уговора за 
запослене у Служби Вијећа народа. За период септембар-децембар 2016. г. висина 
накнада износи 75% просјечне нето плате у Републици Српској за претходну 
годину за сваки радни дан запосленог у складу са чл. 17 Колективног уговора за 
запослене у Служби Вијећа народа Републике Српске. 

Расходи за регрес за годишњи одмор исплаћени су према одлуци генералног 
секретара у висини од 300 КМ по запосленом а у складу са чл. 20 Појединачног 
колективног уговора за запослене у Служби вијећа народа Републике Српске. 

Расходи за новчане помоћи у случају смрти члана породице исплаћени су по 
одлукама генералног секретара за два запослена у висини двије просјечне плате у 
Републици Српској у претходном мјесецу. 

Расходи за новчане помоћи за рођење дјетета исплаћени су по одлуци генералног 
секретара за једног запосленог у висини једне просјечне плате у Републици 
Српској у претходном мјесецу. 

Расходи за новчане помоћи у случају теже болести исплаћени су по одлуци 
генералног секретара за једног запосленог у висини једне просјечне плате у 
Републици Српској у претходном мјесецу. 

Расходи за остале накнаде односе се на накнаде предсједнику синдикалне 
организације Вијећа народа у складу са Колективним уговором за запослене у  
Служби Вијећа народа Републике Српске. 

6.1.2.2. Расходи по основу коришћења роба и услуга 

Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од 397.172 КМ и 
за 3% су нижи у односу на одобрени буџет, а за 8% су нижи у односу на претходну 
годину.  

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга исказани 
су у износу од 41.930 КМ и за 5% су нижи у односу на одобрени буџет. Највећим 
дијелом се односе на трошкове услуга коришћења: фиксних телефона (7.220 КМ), 
мобилних телефона (26.378 КМ), интернета (2.820 КМ), ПТТ услуга (3.123 КМ) РТВ 
претплате (282 КМ) и осталих комуникационих услуга (2.107 КМ).  

Трошкови услуга коришћења мобилних телефона надокнађују се у складу са: 

• Одлуком о правима и обавезама изабраних и именованих лица у Вијећу народа 
(пречишћени текст) у висини од 200 КМ мјесечно: предсједавајућем, 
потредсједавајућима и генералном секретару и 100 КМ мјесечно: 
предсједницима клубова, предсједницима комисија, замјенику генералног 
секретара и савјетнику предсједавајућег Вијећа народа; 

• Одлуком о измјенама и допунама одлуке о осталим накнадама трошкова 
запослених у Служби Вијећа народа у висини до 50 КМ шефу кабинета 
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предсједавајућег, руководиоцима одсјека, вишим стручним сарадницима у 
кабинету генералног секретара, секретарима комисија и возачима и 30 КМ 
осталим запосленима.  

Одлукама генералног секретара врше се мјесечне обуставе од плате корисника 
мобилног телефона за прекорачени износ утврђеног лимита. 

Расходи за режијски материјал исказани су у износу од 36.806 КМ и за 14 % су 
нижи у односу на одобрени буџет. Односе се на трошкове: компјутерског 
материјала (9.154 КМ), канцеларијског материјала (9.659 КМ), материјала за 
чишћење (7.161 КМ), дневну штампу (4.387 КМ), службене гласнике, стручне 
часописе и литературу (4.667 КМ) и трошкове осталог материјала (1.778 КМ). 

Расходи за текуће одржавање исказани су у износу од 29.301 КМ и за 2% су нижи у 
односу на одобрени буџет, а односе се на текуће одржавање: канцеларијског 
простора, молерске радове (2.986 КМ), материјал за одржавање зграда (454 КМ), 
превозних средстава (16.595 КМ), канцеларијске опреме (8.915 КМ) и остало текуће 
одржавање (351 КМ). 

Одлуком о условима и начину коришћења службених аутомобила у Вијећу народа 
(од 27.07.2011. г.), право на стално коришћење возила имају: предсједавајући, 
потпредсједавајући, генерални секретар и предсједници клубова, а делегати у 
Вијећу народа и запослени у Служби имају право коришћења возила приликом 
обављања службених послова. Истом одлуком, поред права на коришћење 
службених возила дефинисане су: процедуре за редовно и ванредно одржавање 
возила, вођење збирних података о потрошњи горива, замјени гума и сервисирању 
возила, као и контрола спровођења ове одлуке. 

Расходи по основу путовања, смјештаја и горива исказани су у износу од 68.986 КМ 
и за 1% су нижи у односу на одобрени буџет. Односе се на трошкове службеног 
путовања у земљи (34.360 КМ), трошкове службеног путовања у иностранству 
(6.451 КМ) и трошкове горива (28.175 КМ). 

У оквиру расхода службеног путовања у земљи и иностранству исказани су 
трошкови смјештаја делегата за вријеме одржавања сједница Вијећа народа 
(15.046 КМ) и трошкови превоза личним возилима (13.620 КМ), који су утврђени 
Одлуком о правима и обавезама изабраних и именованих лица у Вијећу народа 
Републике Српске. 

Расходи за стручне услуге исказани су у износу од 19.927 КМ и на нивоу су 
средстава одобрених буџетом. Односе се на трошкове услуга: осигурања 
запослених (1.993 КМ), осигурања моторних возила (5.627 КМ), одржавања 
рачунарских програма, лиценци и остале компјутерске услуге (4.981 КМ), штампе, 
вјештачења и израде пројектне документације (1.209 КМ) и остале стручне услуге 
(6.117 КМ). 

Расходи за остале стручне услуге највећим дијелом се односе на израду Upgarde 
CMS система и програмирања template-a. 

Остали непоменути расходи исказани су у износу од 200.221 КМ и за 1% су нижи у 
односу на одобрени буџет. Односе се на трошкове: стручног усавршавања 
запослених (4.862 КМ), бруто накнада за рад ван радног односа (150.185 КМ), 
репрезентације (34.948 КМ), доприноса за професионалну рехабилитацију 
инвалида (4.828 КМ), такса и накнада за регистрацију возила (1.420 КМ) и осталих 
непоменутих услуга (3.978 КМ). 
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Бруто накнаде за рад ван радног времена највећим дијелом у износу од        
147.383 КМ односе се на накнаде плате за изабрана лица која нису у радном 
односу у Вијећу народа. Накнаде су обрачунате у висини од 70% од плате 
обрачунате у складу са утврђеним коефицијентима сложености рада из члана 10. 
Одлуке о правима и обавезама изабраних и именованих лица у Вијећу народа 
Републике Српске. 

Трошкови репрезентације регулисани су Правилником о начину и условима 
коришћења интерних и екстерних услуга репрезентације. Право коришћења 
интерне и екстерне репрезентације имају: предсједавајући, потпредсједавајући, 
генерални секретар и предсједници комисија (само на интерну репрезентацију) на 
терет средстава Вијећа народа, а предсједници клубова делегата користе право на 
интерну и екстерну репрезентацију на терет средстава репрезентације делегатских 
клубова. 

6.1.2.3. Грантови 

Средства за рад делегатских клубова исказана су у износу од 174.985 КМ и на 
нивоу су одобрених буџетом као и претходне године.  

Законом о финансирању политичких странака из буџета Републике, града и 
општине (чланови 5. став 2 и 10 - „Службени гласник Републике Српске“ број: 
65/08), одређен је начин распоређивања средстава за рад делегатских клубова и 
трошкови који се финансирају из додијељених средстава. На основу одлуке 
Административне комисије средства се распоређују сразмјерно броју делегата. У 
2016. г. додијељено је по 50.000 КМ клубовима делегата из реда конститутивних 
народа и 25.000 КМ клубу делегата из реда осталих народа.  

Реализација средстава за рад делегатских клубова врши се у складу са Одлуком о 
критеријумима за расподјелу средстава делегатским клубовима (од 21.03.2016. г. 
пречишћени текст) и појединачним одлукама делегатских клубова. Контрола и 
праћење трошења средстава текућег гранта врши се на основу кварталних 
извјештаја о утрошку додијељених средстава делегатским клубовима.  

У поменутој одлуци, поред покрића трошкова као што су: путни трошкови у земљи 
и иностранству, трошкови репрезентације, мобилних телефона, набавке горива и 
одржавања аутомобила и др, средства се додјељују и за покриће осталих 
трошкова за које клуб донесе одлуку, а за које нису утврђени критеријуми за 
класификацију. 

У оквиру осталих трошкова евидентиране су између осталог, помоћи (удружењима, 
институцијама за образовање, ђачке стипендије) што не задовољава захтјеве 
Методологије управљања грантовима за пројекте и програме који се финансирају 
или суфинансирају средствима буџета Републике Српске (коју је донијело 
Министарство финансија Републике Српске децембра 2014. г.) у дијелу: начина 
додјеле средстава, извјештавања и контроле. 

Нераспоређена средства за рад делегатских клубова се у складу с одлукама 
предсједника клубова делегата, расподјељују политичким странкама (којим 
припадају делегати) на жиро-рачуне, као и делегатима на текуће рачуне за покриће 
трошкова репрезентације и мобилних телефона које су делегати имали за 
обављање своје функције (до 40% припадајућег дијела по делегату). На овај начин 
утрошак средстава за репрезентацију могао би се сматрати да је изнад 
дозвољених лимита потрошње према члану 40 став 2 Одлуке о правима и 
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обавезама изабраних и именованих лица у Вијећу народа, односно изнад 10% од 
годишњих средстава која припадају за рад делегатском клубу. 

Препоручујемо генералном секретару да предложи Административној 
комисији Вијећа народа Републике Српске да: 

- утврди критеријуме за класификацију и расподјелу средстава гранта 
утврђених Одлуком о начину и критеријумима за расподјелу средстава у 
Вијећу народа Републике Српске као „остали трошкови за које клуб донесе 
одлуку“, 

- усклади Одлуку о начину и критеријумима за расподјелу средстава 
делегатским клубовима у Вијећу народа са Одлуком о правима и обавезама 
изабраних и именованих лица у Вијећу народа Републике Српске у погледу 
висине трошкова за репрезентацију који припадају делегатском клубу. 

6.1.2.4. Расходи обрачунског карактера 

Расходи обрачунског карактера за 2016. г. исказани су у износу од 90.941 КМ, а 
обухватају: набавну вриједност реализованих залиха (3.616 КМ), трошкове 
амортизације (86.420 КМ), расходе од усклађивања вриједности имовине (759 КМ) 
и остале расходе обрачунског карактера (146 КМ). 

6.1.2.5. Издаци  

Издаци су исказани у износу од 59.416 КМ и за 21% су нижи од одобрених буџетом. 
Односе се на издатке за нефинансијску имовину и то за набавку: постројења и 
опреме (43.886 КМ), нематеријалне произведене имовине (5.000 КМ), 
нематеријалне непроизведене имовине (6.915 КМ) и залиха материјала, робе, 
ситног инвентара и амбалаже (3.616 КМ). 

Вијеће народа је из средстава за 2016. г. исплатило 60.732 КМ по основу обавеза 
из 2015. г., које није исказало у оквиру издатака за отплату неизмирених обавеза из 
ранијих година. Обавезе су измирене до 19.04.2016. г. 

Препоручујемо генералном секретару да обезбиједи да се приликом 
измирења обавеза из претходне године врши исказивање издатака по 
основу измирења обавеза из ранијих година у извршењу буџета текуће 
године, у складу са Правилником о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за кориснике буџета Републике, општина, 
градова и фондова. 
 

6.2. Имовина, обавезе и извори 
6.2.1. Имовина 

На дан 31.12.2016. г. Вијеће народа исказало је имовину бруто вриједности   
814.875 КМ, исправке вриједности 643.932 КМ и нето вриједности 170.943 КМ. Нето 
вриједност имовине чини нефинансијска имовина у износу од 168.360 КМ и 
финансијска имовина у износу од 2.538 КМ. 

Нефинансијску имовину чини нефинансијска имовина у сталним средствима бруто 
вриједности 801.054 КМ, исправке вриједности 632.694 КМ и нето вриједности 
168.360 КМ.  
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У току године евидентирано је повећање постројења и опреме по основу набавке: 
путничког возила марке Citroen C - Elysee (25.500 КМ), рачунарске и остале 
комуникационе опреме (6.543 КМ), опреме за гријање и вентилацију (6.704 КМ) и 
канцеларијског намјештаја (5.137 КМ).  

Смањење вриједности моторних возила односи се на престанак признавања два 
аутомобила по основу: 

-продаје аутомобила марке Renault megan, година производње 2008. бруто 
вриједности и исправке вриједности 29.649 КМ у складу са одлуком генералног 
секретара Вијећа народа о продаји путем прикупљања понуда,  

-донације општини Језеро аутомобила Renault megan производња 2008. г. бруто и 
исправке вриједности 32.497 КМ, према одлуци генералног секретара Вијећа 
народа. 

Из евиденције је искњижена опрема за гријање и вентилацију, а односи се на клима 
уређаје (5) по основу Одлуке о преносу власништва без накнаде са Вијећа народа 
на Народну скупштину Републике Српске бруто и исправке вриједности 6.338 КМ. 

У оквиру нематеријалне имовине набављени су рачунарски програми (5.000 КМ) и 
лиценце (6.914 КМ). 

Са 31.12.2016. г. из евиденције је искњижена опрема бруто вриједности 10.142 КМ, 
исправке вриједности 9.992 КМ и нето вриједности 146 КМ по основу одлуке 
генералног секретара о расходовању и отпису нефинансијске имовине у сталним 
средствима по приједлогу комисије за попис са 31.12.2016. г.  

Финансијска имовина на дан 31.12.2016. г. исказана је у бруто износу од 13.821 КМ, 
исправке вриједности у износу од 11.238 КМ и нето износу од 2.583 КМ.  

Нето вриједност финансијске имовине односи се на краткорочна потраживања по 
основу коришћења мобилних телефона за децембар 2016 г. 

Исправка вриједности потраживања у износу од 11.238 КМ односи се на отпис 
краткорочних потраживања од Фонда здравственог осигурања Републике Српске 
по основу рефундације боловања из 2015. г. и ранијих година. 

6.2.2. Обавезе 

Укупне обавезе на дан 31.12.2016. г. исказане су у износу од 382.133 КМ и за 5 % 
су ниже у односу на 31.12.2015. г. Односе се на краткорочне обавезе које чине: 
обавезе за лична примања (232.748 КМ), обавезе из пословања (106.091 КМ) и 
обавезе за грантове (43.294 КМ).  

Обавезе за лична примања односе се на неисплаћену бруто плату за децембар 
2016. г. у износу од 201.789 КМ и обавезе за бруто накнаде и остала лична 
примања запослених и делегата за новембар и децембар 2016. г. у износу од 
30.959 КМ. 

Обавезе из пословања односе се на обавезе према добављачима за набавку роба 
и услуга у износу од 94.010 КМ, за набавку сталне имовине у износу од 11.478 КМ и 
обавезе према физичким лицима у износу од 603 КМ. 

Обавезе за грантове односе се на фактурисане обавезе за грантове према 
делегатским клубовима за новембар и децембар 2016. г. 

Путем мултилатералне компензације у 2016. г. измирене су oбавезе у износу од 
42.423 КМ. 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

16 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Вијећа народа Републике 
Српске за период 01.01-31.12.2016. године 

 

 

Са 28.02.2017. г. измирене су краткорочне обавезе у износу од 358.723 КМ, а 
обавезе у износу од 23.410 КМ нису измирене. Неизмирене обавезе се односе на 
обавезе за: бруто накнаде запослених и делегата Вијећа народа (7.681 КМ) и 
грантове (15.729 КМ).  

Обавезе у износу од 23.410 КМ, доспјеле за плаћање закључно са 31.12.2016. г. 
укључене су у извршење буџета за 2016. годину, иако расположива буџетска 
средства за њихово измирење нису обезбијеђена до истека рока за израду и 
достављање финансијских извјештаја, што није у складу са чл. 39. и 40. Закона о 
буџетском систему Републике Српске. 

6.2.3. Извори и промјене на нето имовини 

Властити извори на дан 31.12.2016. г. исказани су у износу од 72.353 КМ. Односе 
се на резерве по основу ревалоризације (процијењена вриједност сталне имовине 
из ранијих година). 

6.3. Ванбилансна евиденција 
Вијеће народа није исказало ванбилансну евиденцију, јер није имало пословних 
догађаја који су предмет ванбилансне евиденције. 

6.4. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 
Вијеће народа је објелоданило да нема потенцијалну имовину и потенцијалне 
обавезе. Против Вијећа народа се не воде судски спорови, нити је Вијеће народа 
покренуло било какве спорове. 

6.5. Напомене/образложења уз финансијске извјештаје  
Уз финансијске извјештаје Вијећа народа сачињене су и достављене 
Напомене/образложења, која на систематичан начин пружају додатне информације 
презентоване у Прегледу прихода, примитака, расхода и издатака, те Прегледу 
имовине, обавеза и извора. 

 

Ревизијски тим 

Мира Раљић, с.р. 

Владимир Граховац, с.р. 

 



Претходна 
година

УКУПНО 

4+5+6+7+8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

А.  П Р И Х О Д И  0 5.266 0 0 0 0 5.266 1.518 5.266 5.266 100 100 0

71  ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0
711 Приходи од пореза на доходак и добит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
712  Доприноси за социјално осигурање 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

713 Порези на лична примања и приходе од самосталних 
дјелатности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

714 Порези на имовину 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
715  Порези на промет производа и услуга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
716 Царине и увозне дажбине 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
717 Индиректни порези дозначени од УИО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
719  Остали порески приходи 0 0 0 0 0 0 0 759 0 0
72  НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0

721 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

722 Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

723 Новчане казне 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
729 Остали непорески приходи 0 0 0 0 0 0 0 759 0 0
73 ГРАНТОВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

731 Грантови 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 ПРИХОДИ ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА 0 5.266 0 0 0 0 5.266 0 5.266 5.266 100 100 0

771  Приходи обрачунског карактера 0 5.266 0 0 0 0 5.266 0 5.266 5.266 100 100 0
7715 Приходи од усклађивања вриједности имовине 3.180 3.180 3.180 3.180 100 100 0
7719 Остали приходи обрачунског карактера 2.086 2.086 2.086 2.086 100 100 0
78  ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

781 Трансфери између буџетских јединица различитих 
нивоа власти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

782 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа 
власти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Б.   П Р И М И Ц И 0 3.180 0 0 0 0 3.180 0 3.180 3.180 100 100 0
81 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ              0 3.180 0 0 0 0 3.180 3.180 3.180 100 100 0

811  Примици за произведену сталну имовину 0 3.180 0 0 0 0 3.180 0 3.180 3.180 100 100 0
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ВИЈЕЋЕ НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, ПРИМИТАКА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА на рачуноводственим фондовима од 01 до 05 од 01.01 до 31.12.2016.
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Текућа година

Фонд 01 
31.12.2016. Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05
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Буџет УКУПНО

Текућа година

Фонд 01 
31.12.2016. Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05

8112 Примици за постројења и опрему 3.180 3.180 3.180 3.180 100 100 0
812 Примици за драгоцјености 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
813 Примици за непроизведену сталну имовину 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

814 Примици од продаје сталне имовине намијењене 
продаји и обустављених 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

815 Примици за стратешке залихе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

816 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

817  Примици по основу пореза на додату 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

911 Примици од финансијске имовине 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

921 Примици од задуживања 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (А+Б) 0 8.446 0 0 0 0 8.446 1.518 8.446 8.446 100 100 0
В. Р А С Х О Д И   3.189.500 3.192.457 0 0 0 0 3.192.457 3.670.963 3.192.457 3.077.197 100 96 -115.260

41 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА 3.189.500 3.101.516 0 0 0 0 2.986.256 3.575.924 3.101.516 2.986.256 100 100 0

42 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА 2.605.000 3.101.516 0 0 0 0 2.414.100 2.968.510 3.101.516 2.414.100 100 100 0

411 Расходи за лична примања 2.605.000 2.529.360 2.529.360 2.968.510 2.529.360 2.529.360

4111 Расходи за бруто плате 2.495.000 2.414.100 2.414.100 2.826.770 2.414.100 2.414.100

4112 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених 110.000 115.260 115.260 141.740 115.260 115.260

412 Расходи по основу коришћења робе и услуга 409.500 397.171 0 0 0 0 397.171 432.527 397.171 397.171 100 100 0

4122 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 44.000 41.930 41.930 43.488 41.930 41.930

4123 Расходи за режијски материјал 43.000 36.806 36.806 42.812 36.806 36.806
4125 Расходи за текуће одржавање 30.000 29.301 29.301 31.528 29.301 29.301
4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 70.000 68.986 68.986 63.625 68.986 68.986
4127 Расходи за стручне услуге 20.000 19.927 19.927 16.045 19.927 19.927

4129 Остали непоменути расходи 202.500 200.221 200.221 235.029 200.221 200.221

413 Расходи финансирања и други финансијски трошкови (а 
до з) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

414 Субвенције 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4141 Субвенције 0 0
415 Грантови 175.000 174.985 0 0 0 0 174.985 174.887 174.985 174.985 100 100 0
4152 б) Грантови у земљи 175.000 174.985 174.887 174.985 174.985
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Буџет УКУПНО

Текућа година

Фонд 01 
31.12.2016. Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05

416 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и градова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

417 Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују 
институције обавезног социјалног осигурања 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 РАСХОДИ ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА 0 90.941 0 0 0 0 90.941 95.039 90.941 90.941 100 100 0
471  Расходи обрачунског карактера 0 90.941 0 0 0 0 90.941 95.039 90.941 90.941 100 100 0
4711 Набавна вриједност реализованих залиха 3.616 3.616 4.752 3.616 3.616 100 100 0
4712 Расходи по основу амортизације 86.420 86.420 89.551 86.420 86.420 100 100 0
4715 Расходи од усклађивања вриједности имовине 759 759 759 759 100 100 0
4719 Остали расходи обрачунског карактера 146 146 736 146 146 100 100 0
48 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

481 Трансфери између буџетских јединица различитих 
нивоа власти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

482 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа 
власти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Г.   И З Д А Ц И  75.000 59.417 0 0 0 0 59.417 39.649 120.149 120.149 202 202 60.732
51 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ   75.000 59.417 0 0 0 0 59.417 39.649 59.417 59.417 100 100 0

511 Издаци за произведену сталну имовину 65.000 48.886 0 0 0 0 48.886 34.897 48.886 48.886 100 100 0
5113 Издаци за набавку постројења и опреме 65.000 43.886 34.897 43.886 43.886
5117 Издаци за нематеријалну произведену имовину 5.000 5.000 5.000 5.000 100 100 0
512 Издаци за драгоцјености 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 Издаци за непроизведену сталну имовину 0 6.915 0 0 0 0 6.915 0 6.915 6.915 100 100 0
514 Издаци за сталну имовину намијењену 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
515 Издаци за стратешке залихе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

516 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 10.000 3.616 0 0 0 0 3.616 4.752 3.616 3.616 100 100 0

5161 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 10.000 3.616 3.616 4.752 3.616 3.616 0

517 Издаци по основу пореза на додату вриједност 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

611 Издаци за финансијску имовину 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 0 0 0 0 0 0 0 60.732 60.732 60.732

621 Издаци за отплату дугова 0 0 0 0 0 0 0 60.732 60.732 60.732
6219 Издаци за отплату осталих дугова 60.732 60.732 60.732

УКУПНИ РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ (В+Г)  3.264.500 3.251.874 0 0 0 0 3.251.874 3.710.612 3.312.606 3.197.346 102 98



Бруто Исправка Нето ( 3–4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 А.   Н Е Ф И Н А Н С И Ј С К А   И М О В И Н А   (I + II) 801.055 632.694 168.361 199.125 168.361 100 0

01 I НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА 801.055 632.694 168.361 199.125 168.361 100 0
011  Произведена стална имовина 794.140 631.887 162.253 199.125 162.253 100 0
0112 Постројења и опрема 785.841 628.005 157.836 199.125 157.836 100 0
0115 Нематеријална произведена имовина 8.299 3.882 4.417 0 4.417
012 Драгоцјености 0 0 0 0 0 0
013 Непроизведена стална имовина 6.915 807 6.108 0 6.108 100 0
0134 Нематеријална непроизведена имовина 6.915 807 6.108 0 6.108 100 0
014 Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми и аванси 0 0 0 0 0 0
02 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ТЕКУЋИМ СРЕДСТВИМА 0 0 0 0 0 0

021 Стална имовина намијењена продаји и обустављена пословања 0 0 0 0 0 0
022 Стратешке залихе 0 0 0 0 0 0
023 Залихе материјала, учинака и роба 0 0 0 0 0 0
024  Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и сл. 0 0 0 0 0 0
025  Аванси за нефинансијску имовину у текућим средствима 0 0
1 Б.  Ф И Н А Н С И Ј С К А   И М О В И Н А  (I+II) 13.821 11.238 2.583 2.779 2.583 100 0
11 I ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 0 0 0 0 0 0

111 1. Дугорочни пласмани (а до д) 0 0 0 0 0 0
112 Дугорочна потраживања 0 0 0 0 0 0
117 Дугорочна разграничења 0 0 0 0 0 0
118 Остала дугорочна финансијска 0 0 0 0 0 0
12 КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 13.821 11.238 2.583 2.779 2.583 100 0

121 Готовина и готовински еквиваленти 0 0 0 0 0 0
122 Краткорочни пласмани 0 0 0 0 0 0
123 Краткорочна потраживања 13.821 11.238 2.583 2.779 2.583 100 0
1234 Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе 2.583 2.583 2.020 2.583 100 0
1239 Остала краткорочна потраживања 11.238 11.238 0 759
127 Краткорочна разграничења 0 0 0 0 0 0
128 Остала краткорочна финансијска имовина 0 0 0 0 0 0
129 Финансијски и обрачунски односи између буџетских јединица 0 0 0 0 0 0

УКУПНА ИМОВИНА (А + Б)  814.876 643.932 170.944 201.904 170.944 100

ВИЈЕЋЕ НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И ИЗВОРА на дан 31.12.2016 Табела бр.2 

Разлика по 
налазу 

ревизије 
( 7-5)

Индекс 
(7/5)

Налаз 
ревизијеП О З И Ц И Ј А

Текућа година
Претходна 

година
Екон. 
код



Екон. 
код П О З И Ц И Ј А Текућа година Претходна 

година
Налаз 

ревизије
Индекс 

(5/3)
Разлика по 

налазу 
ревизије

1 2 3 4 5 6 7

В.   О Б А В Е З Е   382.133 400.903 382.133 100 0
21 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0 0 0 0

211 Дугорочне финансијске обавезе 0 0 0 0
217 Дугорочна резервисања и разграничења 0 0 0 0
218 Остале дугорочне обавезе 0 0 0 0
22 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 382.133 400.903 382.133 100 0

221 Краткорочне финансијске обавезе 0 0 0 0
222 Обавезе за лична примања 232.748 250.071 232.748 100 0
2221 Обавезе за бруто плате запослених 201.789 202.505 201.789
2222 Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 30.959 47.566 30.959
223 Обавезе из пословања 106.091 107.783 106.091 100 0
2231 Обавезе из пословања у земљи 106.091 107.783 106.091
224 Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске трошкове 0 0 0 0
225 Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите 43.294 43.049 43.294 100 0
2252 Обавезе за грантове 43.294 43.049 43.294 100 0
227 Краткорочна резервисања и разграничења 0 0 0 0
228 Остале краткорочне обавезе 0 0 0 0
229 Финансијски и обрачунски односи између буџетских јединица 0 0 0 0

Г.   В Л А С Т И Т И   И З В О Р И  72.353 72.353 72.353 100 0
31 ТРАЈНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 0 0 0 0

311 Трајни извори средстава 0 0 0 0
32 РЕЗЕРВЕ 72.353 72.353 72.353 100 0

321 Резерве 72.353 72.353 72.353 100 0
3211  Резерве 72.353 72.353 72.353 100 0
33 ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 0 0 0 0

331 Финансијски резултат 0 0 0 0
391 Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
392 Ђ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

Табела бр. 2а
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