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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Mишљење 

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Министарства за европске 
интеграције и међународну сарадњу Републике Српске који обухватају: Преглед 
планираних и остварених прихода, примитака, расхода и издатака исказаних у 
главној књизи трезора на рачуноводственом фонду 01; Преглед прихода, примитака, 
расхода и издатака на рачуноводственим фондовима од 01 до 05; Преглед имовине, 
обавеза и извора са стањем на дан 31.12.2021. године и за годину која се завршава 
на тај дан. Ревизијом смо обухватили преглед значајних трансакција, образложења 
уз обрасце годишњих финансијских извјештаја и примјену рачуноводствених 
политика у ревидираном периоду. 

По нашем мишљењу, финансијски извјештаји Министарства за европске интеграције 
и међународну сарадњу Републике Српске истинито и објективно приказују, у свим 
материјално значајним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан 
31.12.2021. године; прихода, примитака, расхода и издатака, као и извршење буџета 
за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског 
извјештавања за јавни сектор важећим у Републици Српској. 

Основ за мишљење 

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике 
Српске и релевантним ISSAI стандардима ревизије 2200 – 2810. Наша одговорност 
за провођење ревизије је даље описана у пасусу Одговорност ревизора. Ревизију 
смо провели у складу са ISSAI 130 – Етичким кодексом, испунили смо наше остале 
етичке одговорности и независни смо у односу на субјекта ревизије. 

Према Правилнику о финансијском извјештавању буџетских корисника финансијске 
извјештаје Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу 
Републике Српске чине табеларни прегледи наведени у нашем извјештају. Усвојени 
оквир финансијског извјештавања за јавни сектор у Републици Српској 
подразумијева да се све трансакције, процјене и политике одмјеравају у односу на 
усаглашеност са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор. 

Ревизијски налази и закључци о фер и истинитој презентацији финансијских 
извјештаја Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу 
Републике Српске се ослањају на прописани оквир финансијског извјештавања за 
јавни сектор у Републици Српској. 

Због чињенице да се у предметним финансијским извјештајима не презентује 
финансијски резултат, не изражавамо мишљење о финансијском резултату за 2021. 
годину. 

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази, с обзиром на прописани оквир 
финансијског извјештавања, довољни и одговарајући да нам пруже основу за наше 
ревизијско мишљење. 

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 

Министар је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја у 
складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор, односно 
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прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор важећим у 
Републици Српској. 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 образложењима уз обрасце годишњих финансијских извјештаја; 
одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених 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 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 проводи 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 провођење 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 који се могу идентификовати током ревизије. 

 

Бања Лука, 22.03.2022. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Mишљење 

Уз ревизију финансијских извјештаја Министарства за европске интеграције и 
међународну сарадњу Републике Српске за 2021. 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 Министарства за европске интеграције и 
међународну сарадњу Републике Српске за 2021. годину су, у свим материјално 
значајним 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. 

Одговорност руководства за усклађеност 

Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, 
министар 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 за ревизију усклађености 

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 материјално значајним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. 
Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске 
доказе о томе да ли је пословање Министарства за европске интеграције и 
међународну сарадњу Републике Српске обухваћено према дефинисаним 
критеријумима, усклађено са законским и другим прописима. Процедуре 
подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са законима и 
прописима који регулишу пословање Министарства за европске интеграције и 
међународну сарадњу Републике Српске. 

 
 
Бања Лука, 22.03.2022. године 

  
 
Главни ревизор 

 

 

 Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за усклађеност 

Препоручује се министру да обезбиједи да се:  

1) приликом привременог распоређивања запослених у Министарству поштују 
рокови прописани чланом 46. став (1) и (2) Закона о државним службеницима; 

2) набавке роба и услуга проводе на основу плана набавки или посебно 
донесених одлука сходно члану 17. Закона о јавним набавкама; 

3) нацрт кадровског плана доставља Министарству финансија истовремено са 
захтјевом за буџетска средства сходно члану 5. став (1) Правилника о начину 
израде и садржају кадровског плана у републичким органима управе. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

 Закон о буџетском систему Републике Српске; 

 Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2021. годину и Одлука о усвајању 
ребаланса буџета за 2021. годину;  

 Закон о трезору; 

 Закон о фискалној одговорности, члан 4, 9 -11; 

 Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске; 

 Закон о државним службеницима; 

 Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске; 

 Посебни колективни уговор за запослене у органима управе Републике Српске; 

 Закон о раду, чланови 1-65. и 205-208. 

 Закон о доприносима; 

 Закон о порезу на доходак, глава I-IV, VI, X, XII и XIII;  

 Закон о јавним набавкама; 

 Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању 
инвалида, члан 26. и 27; 

 Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за запослене 
у јавном сектору Републике Српске;  

 Одлука о висини накнaде трошкова за службена путовања у земљи и 
иностранству за запослене у Републици Српској; 

 Уредба о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за 
запошљавање намјештеника;  

 Одлука о утврђивању цијене рада;  

 Правилник о начину израдe и садржају кадровског плана у републичким органима 
управе; 

 Правилник о обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога; 

 Упутство о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског 
управљања и контроле;  

 Правилник о садржају извјештаја и начину извјештавања о систему финансијског 
управљања и контроле; 

 Уредба и допуна уредбе о условима за оснивање и рад представништава 
Републике Српске у иностранству;  

 Правилник о условима и начину коришћења средстава за рад представништава 
Републике Српске у иностранству;   

 Одлука о расподјели средстава за финансирање рада представништава у 
Републици Српској у 2021. години; 

 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Министарству. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске (у 
даљем тексту: Министарство) основано је у складу са Законом о републичкој управи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 115/18, 111/21) и обавља управне и 
друге стручне послове утврђене чланом 31. наведеног закона.  

Министарство координира радом осам представништава Републике Српске у 
иностранству, која су формирана oдлукама Владе Републике Српске и иста послују 
у складу са Уредбом о условима за оснивање и рад представништава Републике 
Српске у иностранству („Службени гласник Републике Српске“, број 125/11, 123/12, 
24/16, 1/18 и 31/19). Оснивање, послови, руковођење, одговорност као и 
финансирање рада представништава дефинисани су наведеном Уредбом. 
Правилником о условима и начину коришћења буџетских средстава за 
финансирање рада представништава Републике Српске у иностранству („Службени 
гласник Републике Српске“, број 131/11, 5/13, 32/16, 81/16, 47/19) дефинисан је 
начин, поступак и услови коришћења буџетских средстава за финансирање рада 
представништава. 

Пословање Министарства се обавља преко Јединственог рачуна трезора Републике 
Српске чија је Главна књига саставни дио Главне књиге Трезора, а пословање 
представништава преко отворених трансакционих рачуна код банака у земљама 
сједишта. Средства за њихов рад обезбјеђују се из буџета Министарства путем 
трансфера, као и трансфера других буџетских корисника.  

Предмет ревизије су финансијски извјештаји Министарства чије се активности 
исказују у оквиру фонда 01- буџет у ужем смислу. 

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

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

2. Провођење препорука из претходног извјештаја 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске провела је ревизију 
финансијских извјештаја Министарства за 2020. годину и у оквиру Извјештаја о 
проведеној финансијској ревизији дата је једна препорука за усклађеност. 
Министарство је у складу са чланом 20. став 3.  Закона о ревизији јавног сектора 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 98/05 и 20/14), у 
законом прописаном року, доставило одговор у којем је изнијело радње које је 
предузело ради превазилажења пропуста и неправилности утврђених у Извјештају 
о проведеној финансијској ревизији Министарства за период 01.01-31.12.2020. 
године. Препорука дата за запошљавање на одређено вријеме је проведена.  

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Организација Министарства утврђена је Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Министарству („Службени гласник Републике 
Српске“, број 6/19, 67/19, 27/20, 23/21) односно од јула 2021. године Правилником о 
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унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 70/21).  

Новим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Министарству систематизованo је, поред министра, 59 радних мјеста сa 81 
извршиоцем. Истим је поред раније дефинисаних посебних и основних 
организационих јединица формиран нови Ресор за сарадњу са дијаспором. 

На дан 31.12.2021. године у Министарству је запослено поред министра 55 
извршилаца. У току 2021. године запослен је један приправник као и заснован радни 
однос на одређено вријеме са једним запосленим. За осам запослених права и 
обавезе из радних односа су у статусу мировања. Проведено је 5 конкурсних 
процедура за пријем нових радника.  

Запослени на мјесту сарадник за протокол и архиву привремено је распоређен на 
радно мјесто секретар-координатор министра на период дужи од 6 мјесеци, што није 
у складу са чланом 46. став (1) и (2) Закона о државним службеницима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16). 

Годишњи попис имовине и обавеза у Министарству са стањем на дан 31.12.2021. 
године извршен је у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза (у даљем 
тексту: Правилника) („Службени гласник Републике Српске“, број 45/16, 113/21).  

У складу са одредбама Правилника о садржају извјештаја и начину извјештавања о 
систему финансијског управљања и контроле („Службени гласник Републике 
Српске“, број 1/22) Министарство је сачинило годишњи извјештај, електронским 
попуњавањем обрасца Извјештај о спровођењу планираних активности на 
успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле за 2021. 
годину са прилозима. 

Према Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству 
формирана је Јединица за интерну ревизију и попуњено је радно мјесто интерног 
ревизора. Радно мјесто руководиоца јединице за интерну ревизију није попуњено.   

Успостављени систем интерних контрола функционисао је на начин да је 
обезбиједио истинито и фер извјештавање и усклађеност са важећим законима и 
другим прописима. 

Препоручује се министру да обезбиједи да се приликом привременог 
распоређивања запослених у Министарству поштују рокови прописани 
чланом 46. став (1) и (2) Закона о државним службеницима. 

4. Набавке 

Планом јавних набавки за 2021. годину и измјенама и допунама плана планиране су 
набавке укупне вриједности 221.500 КМ (без пореза на додату вриједност, у даљем 
тексту: без ПДВ-а).  
Према извјештају о реализацији у току године проведено је 25 поступака јавних 
набавки уговорене вриједности 104.073 КМ без ПДВ-а (47% у односу на план). 
Набавке су проведене путем конкурентског захтјева (38.615 КМ), директног 
споразума (57.031 КМ) и процедурама за услуге из Анекса II дио Б (8.427 КМ) и у 
највећем износу односе се на набавку горива, услуга сервисирања и одржавања 
возила, рачунарске опреме, услуга оглашавања и маркетинга и друге.  
Ревизијским испитивањима обухваћени су проведени поступци јавних набавки у 
вриједности од 65.059 КМ (63% од укупне уговорене вриједности) и то конкурентским 
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захтјевом (38.615 КМ), директним споразумом (20.517 КМ) и процедурама за услуге 
из Анекса II дио Б (5.427 КМ). 

Министарство није планирало нити доносило посебне одлуке за покретање набавки 
укупне вриједности 10.143 КМ и то услуге одржавања софтвера (1.636 КМ), 
превођења (1.690 КМ), испитивања јавног мњења у смислу анализе броја пратилаца 
и објава на друштвеним мрежама (2.454 КМ) и компаративних анализа (4.363 КМ), 
што није у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Српске“, број 38/14).  

Препоручује се министру да обезбиједи да се набавке роба и услуга проводе 
на основу плана набавки или посебно донесених одлука сходно члану 17. 
Закона о јавним набавкама. 

5. Припрема и доношење буџета 

Министарство је припрему и израду буџетског захтјева извршило према 
инструкцијама Министарства финансија у формату програмског буџетирања. 
Почетни буџетски захтјев Министарство је доставилo у износу од 9.850.000 КМ 
односно у износу почетног буџетског ограничења према Документу оквирног буџета 
2021–2023. година (у даљем тексту: ДОБ). 
Одлуком о усвајању буџета Републике Српске за 2021. годину („Службени гласник 
Републике Српске“, број 131/20) Министарству су одобрена средства у износу од 
8.658.500 КМ. 
Одлуком о усвајању ребаланса буџета Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 90/21) Министарству су одобрена средства у износу од 
8.710.800 КМ, а која се односе на текуће расходе (3.997.400 КМ), трансфере између 
и унутар јединице власти (4.680.000 КМ), издатке за нефинансијску имовину (11.000 
КМ) и остале издатке (22.400 КМ).  
Проведене су четири реалокацијe у вриједности од 333.000 КМ, након доношења 
ребаланса и то три по рјешењу Владе Републике Српске (295.000 КМ) и једна по 
рјешењу министра (38.000 КМ). Прерасподјела средстава извршена је у складу са 
Законом о извршењу буџета за 2021. годину („Службени гласник Републике Српске“, 
број 131/20 и 90/21) и Законом о буџетском систему Републике Српске. 

Нацрт кадровског плана за 2021. годину достављен је Министарству финансија 
након достављања захтјева за буџетска средства, што није складу са чланом 5. став 
(1) Правилника о начину израде и садржају кадровског плана у републичким 
органима управе („Службени гласник Републике Српске“, брoj 43/09), којим је 
прописано да орган управе доставља Министарству финансија нацрт кадровског 
плана истовремено са захтјевом за буџетска средства. Министарство финансија на 
исти је дало сагласност 20.4.2021. године.  

Препоручује се министру да обезбиједи да се нацрт кадровског плана 
доставља Министарству финансија истовремено са захтјевом за буџетска 
средства сходно члану 5. став (1) Правилника о начину израде и садржају 
кадровског плана у републичким органима управе. 

6. Финансијски извјештаји 

Министарство има статус буџетског корисника чија је главна књига у саставу ГКТ и у 
складу са чланом 46. и 47. Правилника о финансијском извјештавању буџетских 
корисника („Службени гласник Републике Српске“, број 15/17) сачинило је прописане 
обрасце годишњих извјештаја Образац 2 - Преглед планираних и остварених 
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прихода, примитака, расхода и издатака исказаних у ГКТ на рачуноводственом 
фонду 01, Образац 3а- Преглед прихода, примитака, расхода и издатака исказаних 
у ГКТ на рачуноводственим фондовима 01 до 05, Образац 4а - Функционална 
класификација расхода и нето издатака за нефинансијску имовину исказаних у ГКТ, 
Образац 5а - Преглед имовине, обавеза и извора исказаних у ГКТ и писано 
Образложење уз финансијске извјештаје. 

6.1. Извјештај о извршењу буџета 

Буџетски расходи и издаци (осим обрачунских) исказани су у износу од 8.827.860 КМ 
односно 101% у односу на ребаланс буџета. Наведено прекорачење покривено је 
прерасподјелом средстава са других буџетских корисника. 

У извјештају о извршењу буџета исказани су приходи (осим обрачунских) и примици 
који се не планирају на нивоу буџетског корисника у износу од 28.136 КМ. 

6.1.1. Приходи и примици 

Укупни приходи и примици на рачуноводственим фондовима од 01 до 05 исказани 
су у износу од 28.136 КМ, од чега приходи у износу 3.097 КМ и примици у износу од 
25.039 КМ. 

Приходи се односе на непореске приходе настале по основу реализованих 
позитивних курсних разлика. 

Исказани примици у највећем износу односе се на остале примитке по основу 
накнаде плата за  родитељско одсуство (21.452 КМ) које се рефундирају од Јавног 
фонда дјечије заштите и исти су евидентирани у складу са чланом 80. став (4) 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике, као и на импутиране примитке по основу 
затворених аванса у земљи датих у 2020. години у износу од 3.587 КМ.  

6.1.2. Расходи и издаци 

Расходи и издаци исказани су у износу од 8.880.859 КМ, од чега расходи износе 
8.849.206 KM, а издаци износе 31.653 КМ. 

6.1.2.1. Текући расходи 

Текући расходи исказани су у износу од 3.871.207 КМ и односе се на расходе за 
лична примања, расходе по основу коришћења роба и услуга, расходе финансирања 
и других финансијских трошкова и на грантове у земљи. 

Расходи за лична примања исказани су у износу од 1.801.708 КМ и односе се на 
расходе за бруто плате (1.741.369 КМ), расходе за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених по основу рада (43.716 КМ), за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата 
(13.902 КМ) и расходе за отпремнине и једнократне помоћи-бруто (2.721 KM). 

Расходи за бруто плате односе се на расходе за основну плату након опорезивања 
(1.057.238 КМ), расходе за увећање основне плате по основу радног стажа (41.816 
KM), порез на доходак (71.152 КМ) и збирне доприносе (571.163 KM). 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада односе се на расходе за накнаде за превоз на посао и са посла (14.917 
КМ), јубиларне награде (3.807 КМ), награде за посебне резултате у раду (440 КМ), 
дневнице за службена путовања у земљи (3.030 КМ), дневнице за службена 
путовања у иностранству (6.507 КМ), пензијски допринос за добровољно пензијско 
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осигурање на терет послодавца (12.240 КМ), порезе и доприносе на накнаде (2.775 
КМ). 

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) исказани су у износу од 
2.721 КМ и односе се на исплаћену отпремнину у Министарству. 

Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од 2.009.644 КМ, 
а односе се на расходе по основу закупа, утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга, расходе за режијски материјал, текуће 
одржавање, расходе по основу путовања и смјештаја, расходе за стручне услуге и 
остале некласификоване расходе. 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга исказани су у износу од 13.887 КМ. Највећим дијелом односе 
се на расходе за услуге коришћења фиксног телефона (3.674 КМ) и расходе за 
услуге коришћења мобилног телефона (10.002 КМ). 

Расходи за текуће одржавање исказани су у износу од 9.147 КМ и у цјелокупном 
износу се односе на расходе за текуће одржавање четири службена возила 
Министарства. 

Расходи по основу путовања и смјештаја исказани су у износу од 39.252 КМ и 
односе се на расходе по основу службених путовања у земљи (4.792 КМ), службених 
путовања у иностранству (7.236 КМ), као и по основу утрошка горива (27.224 КМ).  

Расходи за стручне услуге исказани у износу од 1.905.824 КМ највећим дијелом 
односе се на извршене стручне услуге по основу уговора са правним лицима у 
иностранству над којима је утврђен степен тајности према Закону о заштити тајних 
података („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 54/05 и 12/09). 

Остали некласификовани расходи исказани у износу од 22.516 КМ односе се на 
расходе за стручно усавршавање запослених (1.439 КМ), бруто накнаде по уговору 
о дјелу (10.143 КМ), по основу репрезентације у земљи (3.249 КМ), по основу 
репрезентације у иностранству (260 КМ), за поклоне (2.747 КМ), по основу доприноса 
за професионалну рехабилитацију (3.566 КМ), за таксе и накнаде за регистрацију 
возила (873 КМ), по основу осталих доприноса, јавних такси и накнада (100 КМ), као 
и расходе по основу чланарина (60 КМ). 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови исказани у износу од 29.855 
КМ, oдносе се на расходе по основу реализованих негативних курсних разлика 
насталих приликом измирења обавеза за остале стручне услуге, усљед флуктуације 
курса валута.  

Грантови у земљи исказани у износу од 30.000 КМ додијељени су на основу 
Закључака Владе Републике Српске Удружењу младих економиста Бања Лука у 
износу од 5.000 КМ, у сврху финансијске подршке организацији Фестивала домаћих 
производа, Балканском друштву народа Бања Лука у износу од 20.000 КМ, за 
финансијску подршку пројекта Форума младих талената из матице и дијаспоре и 
Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци у износу од 5.000 КМ, за 
уређење Центра за хеленска истраживања. Корисници средстава гранта доставили 
су извјештаје о утрошку сходно члану 14. став 4) Закона о извршењу буџета 
Републике Српске.  
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6.1.2.2. Расходи обрачунског карактера 

Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 52.999 КМ, a чине их набавна 
вриједност реализованих залиха (4.800 КМ) и расходи по основу амортизације 
(48.199 КМ). 

6.1.2.3. Трансфери  

Трансфери унутар исте јединице власти исказани су у износу од 4.925.000 КМ и 
односе се на трансфер дозначен за рад осам представништава Републике Српске у 
иностранству по основу Одлуке о распореду средстава за финансирање рада 
представништава Републике Српске у иностранству за 2021. годину („Службени 
гласник Републике Српске“, број 2/21 и 108/21). Документација о пословним 
промјенама и утрошцима додијељених трансфера достављена је Министарству у 
оквиру мјесечних рекапитулација о утрошцима, као и годишњих извјештаја о раду 
према члану 15. Уредбе о условима за оснивање и рад представништава Републике 
Српске у иностранству и члану 16. и 17. Правилника о условима и начину коришћења 
средстава за финансирање рада представништава Републике Српске у 
иностранству. 

6.1.2.4. Издаци 

Издаци се односе се на издатке за нефинансијску имовину и остале издатке.  
Издаци за нефинансијску имовину исказани у износу од 10.759 КМ односе се на 
издатке за набавку канцеларијског намјештаја (1.121 КМ), рачунарске опреме (4.838 
КМ) и издатке за залихе ауто-гума (4.800 КМ). 
Остали издаци исказани у износу од 20.894 КМ односе се на издатке за бруто 
накнаде плата за породиљско и родитељско одсуство које се рефундирају од Јавног 
фонда за дјечију заштиту Републике Српске (18.395 КМ), као и на дио датих аванса 
у текућој години за унапријед плаћене расходе, а који нису затворени на дан 
билансирања (2.499 КМ), а у складу са чланом 104. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике.  

6.2. Имовина, обавезе и извори 

6.2.1. Имовина 

Укупна имовина исказана је у износу од 1.818.984 КМ бруто вриједности, исправке 
вриједности 470.374 КМ и нето вриједности 1.348.610 КМ, а односи се на 
нефинансијску имовину бруто вриједности 1.814.952 КМ, исправке вриједности 
470.374 КМ и нето књиговодствене вриједности 1.344.578 КМ и финансијску имовину 
нето књиговодствене вриједности 4.032 КМ.  

6.2.1.1. Нефинансијска имовина 

Нефинансијска имовина односи се у цјелости на нефинансијску имовину у сталним 
средствима, коју чине произведена стална имовина и непроизведена стална 
имовина. Нето вриједност нефинансијскe имовинe у сталним средствима мања је за 
42.241 КМ у односу на претходну годину и то по основу обрачунате амортизације у 
износу од 48.199 КМ и повећања усљед набавки канцеларијског намјештаја и 
рачунарске опреме 5.958 КМ. 

Произведену сталну имовину чине зграде и објекти, постројења и опрема и 
нематеријална произведена имовина. 
Зграде и објекти исказани су у бруто вриједности од 1.339.784 КМ, исправке 
вриједности од 208.294 КМ и нето вриједности од 1.131.490 КМ, а односе се на 
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пословни простор у Београду који користи представништво Републике Српске у 
Републици Србији.  
Постројења и опрема исказана су у износу од 338.269 КМ бруто вриједности, 
исправке вриједности 255.149 КМ и нето вриједности 83.120 КМ, а највећим дијелом 
се односе на моторна возила, комуникациону и рачунарску опрему и канцеларијску 
опрему. Министарство је на дан 31.12.2021. године располагало са 4 моторна 
возила.  
Нематеријална произведена имовина исказана је у износу од 11.144 КМ бруто 
вриједности, 6.932 КМ  исправке вриједности  и  4.212 КМ нето вриједности, а односи 
се у највећем износу на нето вриједност програма за финансијско управљање и 
контролу.  

Непроизведена стална имовина исказана је у износу од 125.755 КМ, а односи се на 
земљиште (површине 84,05 m2) у Београду. 

6.2.1.2. Финансијска имовина и разграничења 

Финансијска имовина и разграничења у цјелости се односе на краткорочну 
финансијску имовину и разграничења нето вриједности 4.032 КМ. 

Краткорочна разграничења односе се на дате авансе и на накнаду плате за 
децембар мјесец 2021. године за вријеме родитељског одсуства која се рефундира 
од фондова обавезног социјалног осигурања. Дати аванси у текућој години, а који 
нису затворени на дан 31.12.2021. године евидентирани су у складу са чланом 104. 
став (1) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике преко осталих издатака. 

6.2.2. Обавезе 

Обавезе су исказане у укупном износу од 160.575 КМ и у потпуности се односe на 
краткорочне обавезе и разграничења. Путем мултилатералне компензације 
измирено је 22.509 КМ обавеза у току 2021. године.  
Краткорочне обавезе у највећем износу односе се на обавезе за лична примања 
запослених за децембар 2021. године исказане у износу од 153.054 КМ и обавезе из 
пословања у износу од 7.521 КМ.  
На дан 28.2.2022. године Министарство нема неизмирених обавеза из 2021. године. 
 

6.3. Ванбилансна евиденција 

Министарство током 2021. године није имало пословне догађаје који би захтијевали 
ванбилансно евидентирање. 

6.4. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

Министарство је у Образложењима уз финансијске извјештаје за 2021. годину 
објелоданило информације о управном спору, који је против Министарства покренут 
од стране правног лица „Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад у 2018. години, а 
по основу  признавање права на непокретностима које су биле уписане са правом 
коришћења бившег друштвено-правног лица РО „Нафтагас-промет“ ООУР 
„Хемотехна“ у складу са Одредбом 3. Одлуке о провођењу Анекса „Г“ Споразума о 
питањима сукцесије на територији Босне и Херцеговине. Окружни суд у Бањој Луци 
донио је пресуду 15.2.2021. године да Министарство донесе нови акт у вези са 
достављеним првобитним захтјевом тужиоца. Министарство је донијело Рјешење 
којим се одбија захтјев „НИС а.д. Нови Сад“ за признавање права својине на 
имовини, односно непокретности из разлога што не може са сигурношћу утврдити 
да је „НИС а.д. Нови Сад“ правни сљедбеник ПО „Нафтагас-Промет ООУР 
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Хемотехна“, те се не може неоспорно утврдити постојање права својине подносиоца 
Захтјева на предметној имовини. Рјешењем Окружног суда у Бања Луци, од 
02.07.2021. године наложено је туженом (Министарству) да надокнади тужиоцу 
трошкове поступка.  
У 2021. години у току је и радно-правни спор покренут 2020. године у којем је тужилац 
поднио тужбу за поништење акта Министарства уз захтјев да се изврши уплата 
пензијског и инвалидског осигурања за период 1994 -1999. година. Судски спор није 
окончан у току 2021. године.  
Није било спорова које је Министарство водило против трећих лица. 

6.5. Образложења уз финансијске извјештаје  

Уз финансијске извјештаје Министарства сачињена су и писана Образложења која 
пружају неопходне опште податке о Министарству, прописима за израду годишњег 
обрачуна, рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим политикама.   

Писана Образложења, у највећој мјери на систематичан начин пружају додатне 
информације презентоване у Прегледу планираних и остварених прихода, 
примитака, расхода и издатака, те Прегледу имовине, обавеза и извора, у складу са 
чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и 
захтјевима МРС ЈС 1-Презентација финансијских извјештаја и других релевантних 
међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор. 

Ревизијски тим 

Сњежана Саватић Бањац, с.р. 

Драгана Коџо, с.р. 
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