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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Mишљење   
Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Народне скупштине 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 Народне скупштине 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 Народне 
скупштине 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 Народне скупштине Републике Српске ослањају се 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 извјештаје 
Генерални секретар Народне скупштине Републике Српске 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 
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информација у Напоменама уз финансијске извјештаје; 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 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, 07.03.2017. године  Главни ревизор 

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

Извјештај о ревизији усклађености 

Мишљење 
Уз ревизију финансијских извјештаја Народне скупштине 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 Народне скупштине 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 Народне скупштине Републике Српске у износу од 574.852 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 члановима 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 Народне скупштине 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 Народне 
скупштине Републике Српске. 

 

 

Бања Лука, 07.03.2017. 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 чланом 14 став 9 Закона о буџетском систему Републике 
Српске и чланом 118 Правилника о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Препоруке везане за усклађеност пословања 

2) Препоручујемо генералном секретару да предложи Административној 
комисији Народне скупштине да се за остале трошкове из члана 3 тачка ж) 
Одлуке о начину и критеријумима за расподјелу средстава за рад 
посланичких клубова и посланичких група дефинишу трошкови који се могу 
сматрати осталим трошковима за рад посланичких клубова и посланичких 
група. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

 

• Закон о буџетском систему Републике Српске; 

• Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину и Одлука о 
усвајању буџета за 2016. годину; 

• Закон о порезу на доходак и Правилник о примјени Закона о порезу на доходак; 

• Закон о доприносима; 

• Закон о јавним набавкама; 

• Закон о финансирању политичких странака из буџета Републике, града и 
општина; 

• Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Службе Народне 
скупштине Републике Српске; 

• Колективни уговори у Служби Народне скупштине Републике Српске; 

• Одлука о платама и накнадама изабраних лица у Народној скупштини; 

• Методологија управљања грантовима за програме и пројекте који се 
финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске; 

• Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за 
запослене у јавном сектору Републике.  
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V ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 
Народна скупштина Републике Српске (у даљем тексту: Народна скупштина) je 
законодавни орган у структури власти и централна институција парламентарног 
уређења и демократског поретка Републике Српске. Народна скупштина је 
организована и функционише у складу са Уставом Републике Српске и 
Пословником Народне скупштине Републике Српске. 

Народну скупштину чине народни посланици (83) изабрани на мандат у трајању од 
четири године, а који су по одређеном кључу организовани у посланичке клубове и 
групе. Укупан број народних посланика чине народни посланици са заснованим 
радним односом и народни посланици који немају заснован радни однос. За 
разматрање питања из надлежности Народне скупштине, предлагање аката и 
вршење других послова утврђених Уставом, образују се комисије и одбори као 
стална и повремена тијела. 

Предсједништво Народне скупштине чине предсједник и четири потпредсједника. 
Чланови Предсједништва, предсједници клубова посланика и представници 
посланичких група чине Колегијум Народне скупштине. 

Служба Народне скупштине Републике Српске (у даљем тексту: Служба Народне 
скупштине) организована је за обављање стручних, савјетодавних, аналитичких, 
административно–техничких, материјално–финансијских и других послова за 
потребе Народне скупштине, којом руководи генерални секретар.  

Средства за рад Народне скупштине и Службе Народне скупштине обезбјеђују се 
из буџета Републике Српске.  

Народна скупштина доставила је, у законски прописаном року, двије примједбе на 
Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији. Главна служба за ревизију 
јавног сектора је прихватила прву примједбу, која се односи на додјелу текућих 
грантова непрофитним организацијама, у смислу корекције дијела тексту и иста 
није утицала на дато ревизијско мишљење. Друга примједба, која се односи на 
примитке од наплате исправљених краткорочних потраживања из ранијих година, 
није прихваћена. 

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

2. Спровођење препорука из претходног извјештаја 
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске обавила је ревизију 
финансијских извјештаја Народне скупштине за 2015. г. и при том дала позитивно 
мишљење за финансијско извјештавање и усклађеност са законским прописима, 
без препорука.  

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 
Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Службе Народне 
скупштине Републике Српске (пречишћен текст) од 01.02.2016. г. са измјенама и 
допунама од 11.11.2016. г., усвојен је на основу сагласности Предсједништва 
Народне скупштине. Правилником су организована три кабинета (кабинети 
предсједника, потпредсједника и генералног секретара), три одјељења и десет 
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одсјека са укупно 75 систематизованих радних мјеста за 123 извршиоца. На дан 
31.12.2016. г. у Служби Народне скупштине било је ангажовано 95 извршилаца.  
Изабрана и именована лица Народне скупштине на дан извјештавања су: 
генерални секретар, замјеник генералног секретара, 53 посланика у радном односу 
и 30 посланика који нису у радном односу у Народној скупштини. 
Интерна акта која регулишу права, обавезе и одговорности запослених усклађена 
су са Колективним уговором у Служби Народне скупштине Републике Српске.     

У складу са Стратешким планом за активности интерне ревизије у Народној 
скупштини од 11.01.2016. г., спроведене су интерне ревизије: пописа сталних 
средстава и извора средстава, обрачуна и исплате плата и накнада запослених, 
обрачуна и исплате плата и накнада скупштинским посланицима, провођења 
поступака јавних набавки и система праћења и контроле трошкова одржавања, 
сервисирања и регистрације возила као и накнадни преглед провођења препорука 
по спроведеним интерним ревизијама. Током ревизије увјерили смо се у  досљедно 
спровођење датих препорука интерног ревизора. Интерни ревизор је Годишњи 
извјештај о обављеним ревизијама за 2016. г., доставио надлежним институцијама 
у складу са Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 91/16).       

Систем интерних контрола у Служби Народне скупштине је дефинисан по 
принципу COSO модела.Интерне контроле и интерни контролни поступци уграђени 
су у сегменте пословања и њихово функционисање је на задовољавајућем нивоу, 
осим интерних контролних поступака везаних за текуће грантове.  

4. Набавке 
Одлуком Административне комисије о плану јавних набавки за 2016. г. (28.12.2015. 
г.) у Народној скупштини планиране су набавке у укупном износу од 1.838.000 КМ 
(без ПДВ-а) и то: роба (235.000 КМ), услуга (603.000 КМ), радова (140.000 КМ) и 
опреме (конференцијски систем од 860.000 КМ). 

Одлука о плану јавних набавки за 2016. г. је измијењена и допуњена повећањем 
набавки за износ од 24.000 КМ, па је коначан план јавних набавки утврђен у 
укупном износу од 1.862.000 (без ПДВ-а) и то: роба (249.000 КМ), услуга (609.000 
КМ), радова (140.000 КМ) и опреме (864.000 КМ).  

Планиране јавне набавке реализоване су из буџетских средстава у укупном износу 
од 1.834.620 КМ са ПДВ-ом односно 84,21% путем 32 спроведена поступка.  

Испитивањем 10 различитих поступака јавних набавки у вриједности од 1.633.592 
КМ са ПДВ-ом, који чине 89,04% од укупно спроведених поступака, нису утврђене 
материјално значајне неправилности и неусклађености са Законом о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Српске“ број 39/14). 

5. Припрема и доношење буџета 
Народна скупштина израдила је пројекцију буџета за период 2016 – 2018 годину и 
буџетски захтјев за 2016. г. према Инструкцији број 1 Министарства финансија у 
износу од 10.347.600 КМ, од чега су: лична примања 6.700.000 КМ, расходи по 
основу коришћења роба и услуга 2.695.600 КМ, грантови 500.000 КМ и издаци за 
нефинансијску имовину 452.000 КМ.  

Према Инструкцији број 2 Министарства финансија, уз буџетски захтјев за 2016. г. у 
износу од 10.203.100, Народна скупштина доставила је приједлог буџета у укупном 
износу од 10.795.600 КМ, који се највећим дијелом односи на повећање издатака за 
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нефинансијску имовину односно за набавку радова на реорганизацији распореда 
сједења у великој сали и инсталацију конференцијског система. 

Одлуком о усвајању буџета за 2016. г., Народној скупштини одобрено је 10.840.600 
КМ и то за: лична примања 6.700.000 КМ, расходе по основу коришћења роба и 
услуга 2.578.600 КМ, грантове 510.000 КМ и издатке за нефинансијску имовину 
1.052.000 КМ (за непроизведену сталну имовину 1.000.000 КМ и залихе 52.000 КМ).  

Послије усвојеног буџета извршено је седам реалокација у укупном износу од 
725.799 КМ. Рјешењима генералног секретара (4), реалокације су извршене у 
износу од 184.799 КМ у оквиру расхода по основу коришћења роба и услуга и 
издатака за непроизведену сталну имовину. Рјешењима Владе Републике Српске 
(3), реалокације су извршене у износу од 541.000 КМ од чега је износ од 503.000 
КМ прераспоређен у корист других буџетских корисника односно у висини од 4,99% 
од укупно одобрених буџетских средстава утврђених чланом 41 Закона о 
буџетском систему Републике Српске и чланом 13 Закона о извршењу буџета за 
2016. годину („Службени гласник Републике Српске“ број 110/15). 

6. Финансијски извјештаји 
6.1. Извјештај о извршењу буџета 
Извршење буџета за 2016. годину износи 10.278.162 КМ односно 94,81% у односу 
на усвојени буџет. Извршење буџета за 2016. годину више је за 4,76% у односу на 
претходну годину. 

6.1.1. Приходи и примици 

Укупни приходи и примици Народне скупштине исказани у износу од 33.466 КМ 
односе се на непореске приходе (7.108 КМ) и приходе обрачунског карактера 
(26.358 КМ). Непореске приходе чине приходи од: накнада за откуп тендерске 
документације (1.783 КМ) и рефундација нето плата за вријеме боловања од 
Фонда здравственог осигурања Републике Српске (5.325 КМ). Приходи обрачунског 
карактера односе се на: приходе од усклађивања вриједности краткорочних 
потраживања (366 КМ), добитке од продаје произведене сталне имовине (19.800 
КМ) и остале приходе обрачунског карактера (6.192 КМ).  

Наплатом спорних потраживања од Фонда за дјечију заштиту Републике Српске из 
2013. г. (366 КМ), Народна скупштина није евидентирала примитке од наплате 
исправљених краткорочних потраживања из ранијих година у складу са чланом 93 
Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама („Службени гласник 
Републике Српске“ број 127/11). 

6.1.2. Расходи и издаци 

Укупни расходи и издаци исказани у износу од 10.918.105 КМ односе се на: 
расходе за лична примања (6.262.996 КМ), расходе по основу коришћења роба и 
услуга (2.418.905 КМ), грантове (509.776 КМ), расходе обрачунског карактера 
(639.942 КМ) и издатке за нефинансијску имовину (1.086.486 КМ). 

6.1.2.1. Расходи за лична примања 

Расходи за лична примања исказани у износу од 6.262.996 КМ нижи су за 6,52% у 
односу на усвојени буџет, а у односу на претходну годину нижи су за 4,14%.  

Расходи за бруто плате исказани су у износу од 5.894.478 КМ, што је 93,56% у 
односу на усвојени буџет. Неутрошена средства са ове позиције у износу од 
400.000 КМ реалоцирана су у корист других буџетских корисника. 
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Бруто плате обрачунате запосленима Службе Народне скупштине и посланицима у 
радном односу у Народној скупштини чине: основне плате (3.241.356 КМ), плате 
приправника (12.240 КМ), накнаде плата за вријеме боловања које се не 
рефундирају (11.691 КМ), накнаде плата за вријеме боловања које се рефундирају 
(1.056 КМ), увећање плата по основу минулог рада (316.357 КМ), увећање плата по 
основу рада ноћу и током празника (6.391 КМ), порез на доходак (360.210 КМ) и 
збирни доприноси (1.945.177 КМ).  

Обрачун плата запослених у Служби Народне скупштине извршен је: за период 
јануар-април 2016. г. у складу са Појединачним колективним уговором за 
запослене у Служби Народне скупштине – пречишћен текст и за период мај-
децембар 2016. г. у складу са новопотписаним Колективним уговором.  

Колективним уговором одређени су коефицијенти сложености рада у распонима по 
појединим радним мјестима, на основу којих се сваког мјесеца одређује висину 
коефицијента за обрачун плата радницима Службе Народне скупштине у 
зависности од резултата њиховог рада.  

Саставни дио плате запослених Службе чине накнаде у висини једне дневнице за 
дане када се припремају и одржавају сједнице Народне скупштине. Одлуке о 
исплати ових накнада донесене су у складу са чланом 17 став 9 Појединачног 
колективног уговора за запослене раднике у Служби Народне скупштине и чланом 
16 став 10 Колективног уговора. 

Плате изабраним и именованим лицима Народне скупштине обрачунате су у 
складу са Одлуком о платама и накнадама изабраних лица у Народној скупштини – 
пречишћен текст и Одлуком о одређивању основице за обрачун и исплату плата и 
накнада за изабрана и именована лица у Народној скупштини у износу од 100 КМ. 

Обрачун плата изабраним и именованим лицима Народне скупштине извршен је 
за: генералног секретара, помоћника генералног секретара и 53 посланика у 
радном односу у Народној скупштини.    

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 
исказани су у износу од 368.518 КМ, што је 92,13% у односу на усвојени буџет, а 
односе се на расходе за нето: накнаде превоза (57.372 КМ), накнаде топлог оброка 
(146.579 КМ), накнаде регреса за годишњи одмор (26.700 КМ), јубиларне награде 
(3.879 КМ), новчане помоћи приликом рођења дјетета (4.468 КМ), новчане помоћи у 
случају смрти члана уже породице (9.448 КМ), остале нето накнаде (2.022 КМ), те 
обрачунате порезе и збирне доприносе на нето накнаде (118.049 КМ). 

Накнаде за трошкове превоза запосленима Службе Народне скупштине 
обрачунате су за: период јануар-јуни 2016. г. у висини пуне цијене превозне карте  
у складу са Правилником о накнади трошкова превоза код доласка на посао и 
повратка са посла и за период јули-децембар 2016. г. у висини цијене мјесечне 
карте сходно измјенама наведеног правилника.    

Накнаде за топли оброк обрачунате су за: период јануар-јуни 2016. г. у висини 50% 
најниже плате утврђене Општим колективним уговором сразмјерно броју дана 
проведених у редовном радном времену и у складу са чланом 17 тачка 3 
Појединачног колективног уговора за запослене раднике у Служби Народне 
скупштине и период јули-децембар 2016. г. у висини 0,75% просјечне нето плате у 
Републици Српској за претходну годину за сваки дан проведен на раду.  

Накнада за регрес, јубиларне награде и новчане помоћи запосленима одобрене су 
одлукама генералног секретара у складу са одредбама интерних аката који 
регулишу накнаде запосленима у Служби Народне скупштине. 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Народне скупштине 
Републике Српске за период 01.01–31.12.2016. године 

11 

 

6.1.2.2. Расходи по основу коришћења роба и услуга 

Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани у износу 2.418.905 КМ, 
извршени су 93,81% у односу на усвојени буџет, а у односу на претходну годину 
нижи су за 10,81%.   

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга 
исказани у износу од 190.966 КМ виши су за 2,12% у односу на усвојени буџет. 
Више утрошена средства покривена су реалокацијом буџетских средстава (4.000 
КМ) са позиције других расхода по основу коришћења роба и услуга. Односе се на 
трошкове: електричне енергије (70.820 КМ), комуналних услуга (25.403 КМ), услуга 
коришћења фиксних телефона (22.659 КМ, услуга коришћења мобилних телефона 
(51.593 КМ), ПТТ услуга (10.591 КМ) и осталих комуникационих услуга (9.900 КМ).  

Трошкови услуга коришћења мобилних телефона надокнађују се у складу са 
одлукама од 12.06.2016. г. и то: Одлуком о коришћењу мобилних телефона за 
запослене у Служби Народне скупштине и Одлуком о коришћењу мобилних 
телефона за потребе Народне скупштине односно за изабрана и именована лица.  

Трошкови фиксних и мобилних телефона за рад посланичких клубова/група терете 
расходе текућих грантова политичким странкама у складу са Одлуком о начину и 
критеријумима за расподјелу средстава за рад посланичких клубова/група.  

Расходи за режијски материјал исказани у износу од 87.929 КМ, виши су за 
17,12% у односу на усвојени буџет. Расходе режијског материјала чине трошкови: 
компјутерског материјала (32.842 КМ), канцеларијског материјала (19.519 КМ), 
материјала за чишћење (7.469 КМ), дневне штампе, службених гласника, стручних 
часописа и литературе (19.278 КМ) и осталог материјала (8.822 КМ). 

Расходи за текуће одржавање исказани у износу од 107.101 КМ извршени су 
82,39% у односу на усвојени буџет. Неутрошена средства (22.000 КМ) реалоцирана 
су у корист других буџетских корисника.  

Ове расходе чине трошкови текућег одржавања: зграда (2.621 КМ), превозних 
средстава (43.447 КМ), канцеларијске опреме (27.959 КМ рачунарске опреме, 
система противпожарне заштите, копир апарата), комуникационе опреме 6.623 
КМ), климатизације (16.778 КМ), те остали трошкови одржавања (9.674 КМ).  

Трошкови одржавања превозних средстава остварени су на основу закључених 
уговора о одржавању и сервисирању са добављачима за 22 службена возила.   

Расходи по основу путовања и смјештаја исказани у износу од 549.685 КМ нижи 
су за 20,34% у односу на усвојени буџет. Неутрошена средства (139.730 КМ) са ове 
позиције реалоцирана су у корист издатака за набавку опреме (38.800 КМ) и у 
корист других буџетских корисника (103.000 КМ). Ове расходе чине трошкови по 
основу: смјештаја скупштинских посланика (294.833 КМ), превоза скупштинских 
посланика личним возилима (114.660 КМ), службеног путовања у земљи (18.979 
КМ), службеног путовања у иностранству (40.570 КМ) и утрошка горива (80.643 КМ).  

Трошкови смјештаја скупштинских посланика и стручних сарадника за вријеме 
одржавања сједница Народне скупштине регулисани су Одлуком о платама и 
накнадама изабраних лица у Народној скупштини–пречишћен текст, а трошкови 
превоза личним возилима скупштинских посланика и чланова радних тијела за 
долазак и повратак на редовна и ванредна засједања Народне скупштине 
дефинисана су Одлуком о условима и начину коришћења путничких возила (од 
05.11.2007. г.). 
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Трошкови службених путовања у земљи и иностранству обрачунавају се у складу 
са Уредбом о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за 
запослене у јавном сектору Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 73/10).  

Расходи за стручне услуге исказани у износу од 102.652 КМ извршени су 93,32% 
у односу на усвојени буџет. Расходе стручних услуга чине трошкови за: услуге 
осигурања (27.438 КМ), услуге информисања и медија (41.380 КМ), услуге 
одржавања рачунарских програма и лиценци (8.321 КМ) и остале стручне услуге 
(25.514 КМ). 

Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине  
исказани у износу од 6.922 КМ нижи су за 30,28% у односу на усвојени буџет и 
односе се на хортикултурно уређење простора испред зграде Народне скупштине.     

Остали непоменути расходи исказани у износу од 1.373.650 КМ извршени су 
101,26% у односу на усвојени буџет. Више утрошена средства покривена су 
реалокацијама буџетских средстава са позиција других расхода по основу 
коришћења роба и услуга. Остале непоменуте расходе чине трошкови: стручног 
усавршавања запослених (8.551 КМ), бруто накнада за рад ван радног односа 
(1.235.481 КМ), репрезентације (94.960 КМ), пореза и доприноса на терет 
послодавца (19.932 КМ) и осталих непоменутих расхода (14.726 КМ).  

Расходи бруто накнада за рад ван радног односа (1.235.481 КМ) односе се на 
бруто накнаде: скупштинским посланицима који нису у радном односу у Народној 
скупштини (1.074.186 КМ), извршиоцима по уговора о дјелу (85.071 КМ), 
волонтерима (1.377 КМ) и остале бруто накнаде (74.847 КМ).  

Бруто накнаде посланицима који нису радном односу у Народној скупштини односе 
се на посланички додатак, обрачунат у складу са чланом 11 Одлуке о платама и 
накнадама изабраних и именованих лица у Народној скупштини у висини 70% од 
плате изабраних лица у радном односу. Посланички додатак у току године 
исплаћен је за 29 односно у августу и децембру за 30 посланика који немају 
заснован радни однос у Народној скупштини.   

Бруто накнаде извршиоцима по уговорима о дјелу у 2016. г. обрачунате су 
савјетнику предсједника и савјетницима потпредсједника Народне скупштине на 
основу уговора о дјелу на период трајања мандата изабраних лица. 

Бруто накнаде волонтерима односе се на обрачунате доприносе за два извршиоца 
ангажована по уговорима о волонтерском раду на период од годину дана, у складу 
са Законом о доприносима  

Остале бруто накнаде односе се на накнаде припадницима Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске ангажованим на пословима обезбјеђења 
предсједника Народне скупштине. Обрачун ових накнада извршен је у складу са 
одредбама важећих колективних уговора у Служби Народне скупштине. 
Министарство унутрашњих послова Републике Српске на бази процјене 
безбједности, одређује број лица у пратњи предсједника Народне скупштине. 

У оквиру осталих бруто накнада врши се обрачун и исплата дневница спољним 
сарадницима у радним тијелима Народне скупштине у висини од 15% од најниже 
плате утврђене Општим колективним уговором, а у складу са Одлуком о накнадама 
научним и стручним радницима за рад у радним тијелима Народне скупштине од 
29.03.2008. г.   



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Народне скупштине 
Републике Српске за период 01.01–31.12.2016. године 

13 

 

Расходи репрезентације исказани у износу од 94.960 КМ односе се на расходе: 
репрезентације у земљи (76.353 КМ), репрезентације у иностранству (1.302 КМ), 
поклона (5.158 КМ) и остале расходе репрезентације (9.147 КМ).  

Правилником о начину и условима коришћења интерних и екстерних услуга 
репрезентације (од 27.06.2012. г. и 27.01.2016. г.) дефинисана су права коришћења 
услуга репрезентације изабраним и именованим лицима Народне скупштине. 
Услуге репрезентације посланичким клубовима/групама одобрене су на терет 
средстава за рад посланичких клубова/група.  

Расходи за поклоне односе се на поклоне за службене потребе предсједника 
Народне скупштине и поклоне радницама поводом Дана жена.  

Остали непоменути расходи односе се на расходе за манифестације у 
организацији Народне скупштине (свечана сједница поводом обиљежавања 25 
година постојања и рада Народне скупштине). 

6.1.2.3. Текући грантови 

Текући грантови у земљи исказани су у износу 509.776 КМ односе се на текуће 
грантове: политичким организацијама и удружењима (499.776 КМ) и непрофитним 
организацијама (10.000 КМ). 

Текући грантови политичким организацијама и удружењима односе се на 
средства за рад посланичких клубова и посланичких група Народне скупштине, која 
су извршена 99,96% у односу на усвојени буџет.   

На основу члана 5 став 2 Закона о финансирању политичких странака из буџета 
Републике, града и општине („Службени гласник Републике Српске“ број 65/08), 
Административна комисија је 2008. г. усвојила Одлуку о начину и критеријумима за 
расподјелу средстава за рад посланичких клубова и посланичких група, којом је 
утврђен начин распоређивања средстава за рад посланичких клубова/група. 
Средства гранта распоређују се посланичким клубовима/групама сразмјерно броју 
народних посланика. Према наведеној одлуци средствима за рад посланичких 
клубова/група финансирају се трошкови посланика по одобрењима (одлукама) 
предсједника клубова/група, као што су: трошкови службеног путовања (смјештаја, 
исхране, горива по службеним налозима посланичког клуба), трошкови материјала, 
трошкови коришћења мобилних и фиксних телефона, трошкови репрезентације, 
накнаде запосленима Службе Народне скупштине у посланичким клубовима, 
накнаде посланицима/члановима посланичких клубова/група, уплате средстава 
клубова на рачуне политичких партија и остали трошкови.  

Остале трошкове дефинисане чланом 3 тачка ж) Одлуке о начину и критеријумима 
за расподјелу средстава за рад посланичких клубова и посланичких група, 
одобравају предсједници клубова/група појединачним одлукама. Наведеном 
одлуком нису јасно дефинисани трошкови који се могу сматрати осталим 
трошковима за рад посланичких клубова и посланичких група. Утврђено је да су у 
оквиру осталих трошкова одобравани разни видови помоћи запосленима Службе 
Народне скупштине, физичким лицима и непрофитним организацијама без 
адекватне књиговодствене документације.  

Препоручујемо генералном секретару да предложи Административној 
комисији Народне скупштине  да се за остале трошкове из члана 3 тачка ж) 
Одлуке о начину и критеријумима за расподјелу средстава за рад 
посланичких клубова и посланичких група дефинишу трошкови који се могу 
сматрати осталим трошковима за рад посланичких клубова и посланичких 
група.  
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Текући грантови непрофитним организацијама извршени су у потпуности. 
Примјењујући Одлуку Административне комисије о начину и критеријумима за 
додјелу новчане помоћи удружењима, фондацијама и појединцима од 21.12.2016. 
г., средства у висини од по 400-6.000 КМ додијељена су хуманитарним, вјерским и 
културним организацијама по одлукама предсједника Народне скупштине.  

6.1.2.4. Расходи обрачунског карактера 

Расходи обрачунског карактера за 2016. годину, исказани у износу од 639.942  КМ, 
односе се на: набавну вриједност реализованих залиха (47.728 КМ), трошкове 
амортизације (587.152 КМ), расходе од усклађивања вриједности имовине (2.495 
КМ) и остале расходе обрачунског карактера (2.567 КМ). 

6.1.2.5. Издаци за нефинансијску имовину 

Издаци за нефинансијску имовину исказани у износу од 1.086.486 КМ виши су за 
3,88% у односу на усвојени буџет. Више утрошена буџетска средства покривена су 
реалокацијама са позиција расхода по основу коришћења роба и услуга (38.000 
КМ) и прерасподјелом у оквиру издатака за нефинансијску имовину (74.200 КМ).  

Издатке за нефинансијску имовину чине: издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (56.380 КМ), издаци за набавку 
постројења и опреме (972.188 КМ), издаци за инвестиционо одржавање опреме 
(10.190 КМ) и издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара (47.728 КМ за 
ауто гуме и службену и радну одјећу). 

 

6.2. Имовина, обавезе и извори 
6.2.1. Имовина 

На дан 31.12.2016. г. Народна скупштина исказала је имовину бруто вриједности од 
31.220.335 КМ, исправке вриједности од 13.936.608 КМ и нето вриједности од 
17.283.727 КМ. Нето вриједност имовине чини нефинансијска имовина у износу од 
17.276.229 КМ и финансијска имовина у износу од 7.498 КМ. 

6.2.1.1. Нефинансијска имовина 

Нефинансијска имовина на дан 31.12.2016. г. има исказану бруто вриједност од 
31.178.343 КМ, исправку вриједности од 13.902.114 КМ и нето вриједност од 
17.276.229 КМ. Нето вриједност нефинансијске имовине чине: произведена стална 
имовина (17.211.845 КМ), драгоцјености (29.522 КМ), непроизведена стална 
имовина (0 КМ), нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми (33.341 
КМ) и нефинансијска имовина у текућим средствима (1.521 КМ). 

Произведена стална имовина на дан 31.12.2016. г. исказане бруто вриједности 
од 31.080.498 КМ, исправке вриједности од 13.868.653 КМ и нето вриједности од 
17.211.845 КМ односи се на зграде и објекте (15.681.177 КМ) и опрему (1.530.668 
КМ).  

Зграде и објекти Народне скупштине на дан 31.12.2016. г. исказани су у бруто 
вриједности од 26.800.626 КМ, исправке вриједности од 11.119.449 КМ и нето 
вриједности од 15.681.177 КМ. Бруто вриједност зграде у 2016. г. смањена је за 
обрачунате трошкове амортизације у износу од 347.689 КМ, а повећана за износ од 
406.512 КМ, који се односи на инвестиционе радове на опремању скупштинске сале 
(56.380 КМ) и завршавање инвестиционог улагања и стављање у употребу 
канцеларијског простора на тераси другог спрата зграде Народне скупштине 
(350.132 КМ).  
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Народна скупштина планирала је изградњу канцеларијског простора на тераси 
другог спрата зграде у 2015. г., коју је у складу са расположивим средствима 
започела крајем претходне године. Инвестиционо улагање на дан 31.12.2015. г.  
евидентирано је на позицији пословни објекти и простори у припреми у износу од 
193.714 КМ (привремена ситуација од 153.539 КМ као и трошкови пројекта, рента, 
дозволе и сагласности надлежних институција у износу од 40.175 КМ), за које је 
извршено резервисање средстава. Окончана ситуација испостављена је на износ 
од 333.474 КМ, након које је, генерални секретар закључио Анекс Уговора о 
извођењу додатних радова са извођачем радова од 21.01.2016. г. у вриједности од 
12.043 КМ (3,76% од уговорене вриједности). Услуге надзора над извођењем 
радова фактурисане су у износу од 5.558 КМ. Извршеном примопредајом радова 
по Записнику од 02.03.2016. г., изграђени канцеларијски простор стављен је у 
употребу. У оквиру окончане ситуације извођача радова, обухваћени су и уређаји 
за климатизацију у износу од 29.075 КМ, који су рекласификовани на позицију 
грејне, расхладне и заштитне опреме. 

Народна скупштина извршила је набавку радова на реорганизацији распореда 
сједења у великој скупштинској сали у износу од 53.162 КМ и услуге надзора над 
извођењем радова у износу од 3.218 КМ.    

Опрема на дан 31.12.2016. г. исказане бруто вриједности од 4.279.872 КМ, 
исправке вриједности од 2.749.204 КМ и нето вриједности од 1.530.668 КМ односи 
се на: моторна возила (330.944 КМ), канцеларијску опрему, алат и инвентар 
(188.308 КМ), комуникациону опрему (878.443 КМ), грејну, расхладну и заштитну 
опрему (100.168 КМ) и осталу опрему (32.805 КМ).  

Вриједност опреме у току 2016. г. смањена је у укупном износу од 310.315 КМ за:  

• обрачунате трошкове амортизације за 2016. г. у укупном износу од 239.463 КМ, 

• отпис опреме на приједлог пописне комисије, а по одлуци генералног 
секретара од 16.02.2017. г. бруто вриједности од 65.629 КМ, исправке 
вриједности 63.062 КМ и нето вриједности 2.567 КМ, евидентиране на терет 
губитака по основу расходовања сталних средстава, 

• уступљене потпуно амортизоване рачунаре без накнаде у износу 5.223 КМ 
бруто вриједности.    

Вриједност опреме у току 2016. г. повећана је за износ од 1.256.176 КМ и то за: 

• прибављање моторних возила у укупној вриједности од 204.257 КМ,  

• набавку канцеларијске опреме, алата и инвентара у износу од 102.154 КМ 
(канцеларијског намјештаја од 12.079 КМ, канцеларијских столица од 18.603 
КМ, фиксних и покретних фотеља од 14.026 КМ, радног стола и фотеље 1.351 
КМ, рачунарске опреме од 50.307 КМ, канцеларијских машина од 3.588 КМ и 
канцеларијског инвентара од 2.200 КМ), 

• набавку комуникационе опреме у износу од 858.288 КМ (ТВ опреме од 1.861 
КМ, телефонске опреме од 1.470 КМ, рачунарске мрежне опреме од 97.497 КМ, 
опреме за конференцијски систем од 757.005 КМ и остале комуникационе 
опреме од 455 КМ), 

• набавку грејне, расхладне и заштитне опреме у износу од 91.477 КМ (набавка 
система за климатизацију од 29.075 КМ и уступања клима уређаја без накнаде 
од Вијећа народа 6.338 КМ бруто вриједности). 
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Укупно смањење бруто вриједности моторних возила у току 2016. г. односи се на: 
обрачунате трошкове амортизације за 2016. г. у износу од 64.703 КМ, 
искњижавање пет употребљаваних потпуно амортизованих моторних возила у 
бруто вриједности од 238.053 КМ и расходовање потпуно амортизованог GPS 
уређаја у бруто вриједности од 1.734 КМ по одлуци о отпису опреме.  

Укупно повећање бруто вриједности моторних возила (204.257 КМ) односи се на: 
набавку пет нових моторних возила у износу од 189.767 КМ, инвестиционо улагање 
у моторно возило у износу од 10.190 КМ и моторно возило марке VW Passat 2.5 у 
вриједности од 4.300 КМ (украдено 2004. г., пронађено и враћено Народној 
скупштини 2015. г., које је у периоду утврђивања власништва и довођења у стање 
исправности евидентирано на позицији моторних возила у припреми). 

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке пет нових службених 
возила, Народна скупштина закључила је Уговор о купопродаји возила са 
предузећем „Autokomerc VS“ д.о.о. Бања Лука од 16.08.2016. г. и то: четири возила 
марке Škoda Octavia Style 1,6 TDI у вриједности од 149.058 КМ (по 37.264,50 КМ) и 
једно возило марке Škoda Octavia Style 2,0 TDI од 40.709 КМ. Истовремено, са 
добављачем су закључени појединачни уговори о купопродаји употребљаваних 
возила власништва Народне скупштине (четири возила марке Renault Megane 
набављених у периоду 2006-2008. г. и једно возило марке Audi A6, 3.2 из 2007. г.) 
бруто вриједности од 238.053 КМ и нето вриједности 0 КМ. Уговорена купопродајна 
вриједност употребљаваних возила износи 19.800 КМ. 

Због техничке неисправности моторног возила марке Audi A8 4.2 Quattro Tiptronic, 
констатоване у марту 2016. г., Народна скупштина извршила је инвестиционо 
улагање у моторно возило у износу од 10.190 КМ, које није било планирано у 
буџету за 2016. г. Средства су обезбијеђена реалокацијом средстава са позиције 
издатака за инвестиционо одржавање зграда.  

Канцеларијска опрема односи се на: канцеларијски намјештај, рачунарску опрему, 
канцеларијске машине, канцеларијски инвентар и осталу канцеларијску опрему.  

Народна скупштина планирала је набавку канцеларијског намјештаја за опремање 
изграђеног канцеларијског простора на тераси другог спрата зграде у 2015. г., коју 
је у складу са расположивим средствима започела крајем претходне године. На 
основу закључених уговора о купопродаји канцеларијског намјештаја 24.12.2015. г. 
и 21.01.2016. г., извршено је резервисање средстава уговорене вриједности од 
30.682 КМ. Осим тога, у оквиру извршења радова на реорганизацији распореда 
сједења у великој скупштинској сали од 16.09.2016. г. извршена је набавка 
канцеларијског намјештаја (фиксних и покретних фотеља) у износу од 14.026 КМ. 
Бруто вриједност канцеларијске опреме смањена је за обрачунате трошкове 
амортизације за 2016. г. у износу од 38.175 КМ и за отпис неупотребљивог 
канцеларијског намјештаја бруто вриједности од 1.891 КМ. 

Током године извршена је набавка рачунарске опреме набавне вриједности од 
50.307 КМ (12 рачунара, 5 монитора, 4 штампача, лап-топ, копир апарат и скенер). 

Одлукама генералног секретара из јула 2016. г., уступљена су три потпуно 
амортизована рачунара без накнаде укупне бруто вриједности од 5.223 КМ и то: 
Удружењу дијабетичара регије Бања Лука, ЈУ Дом културе „Никола Кокошар“ 
Шипово и Удружењу породица са четворо и више дјеце.  
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Комуникациона опрема односи се на: радио и ТВ опрему, телефонску опрему, 
рачунарску мрежну опрему и осталу комуникациону опрему. 

Бруто вриједност рачунарске мрежне опреме односи се на набавку уређаја за 
контролу пролаза на улазу у зграду Народне скупштине (6.979 КМ) и мрежне 
рачунарске опреме за конференцијски систем (90.517 КМ).  

Набавку радова на реорганизацији распореда сједења у великој сали и 
инсталацију конференцијског система, Народна скупштина првобитно је планирала 
у 2015. г., када је израђен пројекат за конференцијски систем, евидентиран као 
комуникациона опрема у припреми у износу од 7.488 КМ. Због недостатка 
буџетских средстава извршена је измјена плана набавки те се приступило 
доградњи канцеларијског простора на тераси другог спрата и опремања истог 
канцеларијским намјештајем и опремом (реализован из буџета за 2015. г. у 
периоду децембар 2015-фебруар 2016. г.).  

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке закључен је Уговор о 
купопродаји опреме за конференцијски систем са предузећем „TeleGroup“ д.о.о. 
Бања Лука од 19.05.2016. г. уговорене вриједности од 747.645 КМ. Добављач је 
испоставио фактуру за куповину цјелокупне опреме на износ 594.086 КМ 
(05.08.2016. г.), која је подијељена на износ од 373.823 КМ (50% од уговорене 
вриједности) и износ од 220.263 КМ. За инсталирање опреме (демонтажу 
постојећег система, монтажу новог система, пуштање у рад, обуке за коришћење 
система) испостављена је фактура у износу од 153.559 КМ од 20.10.2016. г. Услуге 
надзора над извођењем радова ЈУ Института за урбанизам, грађевинарство и 
екологију Републике Српске износе 1.872 КМ. Опрема за конференцијски систем 
евидентирана по набавној вриједности од 757.005 КМ, користи се током 
одржавања сједница Народне скупштине од децембра 2016. г. Међутим, по 
извршењу техничког пријема, Записником од 15.09.2016. г. утврђени су одређени 
недостаци, због којих, до њиховог отклањања, Народна скупштина задржава 
плаћање доспјеле фактуре (153.559 КМ). У оквиру окончане ситуације за изградњу 
канцеларијског простора на тераси другог спрата зграде у 2015. г. садржана је 
вриједност уређаја за климатизацију у износу од 29.075 КМ, који су 
рекласификовани на грејну, расхладну и заштитну опрему.  

На основу Одлуке о преносу права власништва од 07.11.2016. г., Вијеће народа 
Републике Српске уступило је Народној скупштини без накнаде пет клима уређаја 
потпуно амортизованих у бруто вриједности од 6.338 КМ.  

Драгоцјености исказане у вриједности од 29.522 КМ односе се на умјетничке слике 
(28.772 КМ) и књиге (750 КМ).  

Непроизведену сталну имовину чине лиценце (софтвер за административне 
послове архиве) бруто вриједности од 33.461 КМ, исправке вриједности од 33.461 
КМ и нето вриједности од 0 КМ. 

Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми исказана у износу 
од 33.341 КМ односи се на: пословне објекте и просторе у припреми у износу од 
11.840 (пројектна документација за наткривање атријума и панорамски лифт у 
износу од 10.881 КМ и урбанистичко технички услови за надоградњу атријума у 
износу од 960 КМ) и комуникациону опрему у припреми у износу од 21.500 КМ 
(пројектна документација за производњу ТВ и радио сигнала преноса сједница 
Народне скупштине). 
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Нефинансијска имовина у текућим средствима на дан 31.12.2016. г. исказана у 
износу од 1.521 КМ односи се на умјетничке слике (2) намијењене за поклоне 
страним делегацијама приликом службених посјета предсједника Народне 
скупштине. 

6.2.1.2. Финансијска имовина 

Финансијска имовина на дан 31.12.2016. г., исказана у нето вриједности од 7.498 
КМ односи се на краткорочна потраживања по основу: аконтација за службена 
путовања у земљи (382 КМ), коришћења мобилних телефона (1.791 КМ), 
рефундација боловања од Фонда здравственог осигурања Републике Српске 
(5.325 КМ).   

На дан 31.12.2016. г. извршена је исправка вриједности краткорочних потраживања 
из 2015. г. у укупном износу од 2.493 КМ и то по основу рефундација боловања: од 
Фонда здравственог осигурања Републике Српске (382 КМ) и од Фонда за дјечију 
заштиту Републике Српске (2.113 КМ).  

6.2.2. Обавезе 

Укупне обавезе на дан 31.12.2016. г. исказане у износу од 1.887.092 КМ односе се 
на дугорочне обавезе (2.967 КМ) и краткорочне обавезе (1.884.125 КМ). 

Дугорочне обавезе исказане у износу од 2.967 КМ односе се на дугорочно 
разграничене приходе односно нето вриједност пронађеног моторног возила. 
Обрачун трошкова амортизације за 2016. г. (667 КМ) на процијењену вриједност 
наведеног моторног возила (4.300 КМ), евидентиран је на терет расхода 
обрачунског карактера, а за обрачун трошкова амортизације за 2017. г. извршено је 
краткорочно разграничење прихода.    

Краткорочне обавезе исказане су у укупном износу од 1.884.125 КМ и чине их: 
обавезе за бруто плате (491.522 КМ), обавезе за бруто накнаде и остала лична 
примања (51.837 КМ), обавезе из пословања (1.140.020 КМ), обавезе за грантове 
(200.079 КМ) и краткорочно разграничени приходи (667 КМ).   

Обавезе за бруто плате чине обавезе за: нето плате (299.102 КМ), порезе на 
доходак (29.948 КМ), збирне доприносе (161.493 КМ) и остале порезе и доприносе 
(979 КМ). Обавезе за бруто плате за децембар 2016. г. измирене су у потпуности у 
јануару 2017. г.   

Обавезе за бруто накнаде и остала лична примања односе се на неисплаћене 
накнаде запосленима за новембар и децембар 2016. г. и то за: нето накнаде у 
износу од 35.412 КМ, обрачунате порезе у износу од 2.772 КМ и збирне доприносе 
у износу од 13.653 КМ. Обавезе за бруто накнаде и остала лична примања 
измирене су запосленима до краја фебруара 2017. г. у износу од 28.830 КМ. 

Обавезе из пословања, настале у периоду октобар-децембар 2016. г. односе се на 
обавезе: за набавку роба и услуга (336.818 КМ), за набавку сталне имовине 
(588.804 КМ), према физичким лицима (141.176 КМ) и за порезе и доприносе на 
терет послодавца (73.222 КМ).Обавезе из пословања до краја фебруара 2017. г. 
измирене су у укупном износу од 506.391 КМ. 

Обавезе за грантове (200.079 КМ) односе се на обавезе према: посланичким 
клубовима/групама за период октобар-децембар 2016. г. у износу од 198.079 КМ и 
непрофитним организацијама за децембар 2016. г. у износу од 2.000 КМ. Обавезе 
за грантове, до краја фебруара 2017. г. измирене су у укупном износу од 128.304 
КМ. 
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Одлуком о спровођењу мултилатералне компензације и цесије („Службени гласник 
Републике Српске“ број 71/16), дана 20.10.2016. г. измирене су обавезе Народне 
скупштине према добављачима у износу од 29.699 КМ.  

На датум подношења финансијских извјештаја неизмирене обавезе Народне 
скупштине у износу од 574.852 КМ односе се на обавезе за: бруто накнаде и остала 
лична примања у износу од 23.007 КМ, набавку роба и услуга у износу од 215.666 
КМ, набавку сталне имовине у износу од 236.699 КМ, бруто накнаде за рад ван 
радног односа у износу од 26.723 КМ, остале порезе и доприносе у износу од 982 
КМ и текуће грантове у износу од 71.775 КМ. 

Обавезе Народне скупштине Републике Српске у износу од 574.852 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 члановима 39 и 40 Закона о буџетском систему Републике 
Српске.  

Стање неизмирених обавеза у Народној скупштини до датума подношења 
финансијских извјештаја за 2015. г. износило је 173.823 КМ (обавезе за набавку 
роба и услуга у износу од 152.937 КМ и обавезе за грантове у износу од 20.886 КМ), 
за које је скренута пажња у претходном ревизијском извјештају. Наведене обавезе 
измирене су у потпуности 02.03.2016. г. Међутим, Народна скупштина приликом 
измирења ових обавеза није исказала издатке по основу измирења обавеза из 
претходних година у извршењу буџета за 2016. годину, а у складу са чланом 14 
став 9 Закона о буџетском систему Републике Српске и чланом 108 Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
кориснике буџета Републике, општина, градова и фондова („Службени гласник 
Републике Српске“ број 90/10).  

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 чланом 14 став 9 Закона о буџетском систему 
Републике Српске и чланом 118 Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

6.2.3. Властити извори 

Властити извори су на дан 31.12.2016. г. исказани у износу од 11.150 КМ, а односе 
се на умјетничке слике (10.400 КМ) и књиге (750 КМ). 

6.3. Ванбилансна евиденција 
Народна скупштина није имала пословне догађаје који би били предмет 
ванбилансне евиденције. 

6.4. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 
У Народној скупштини није било активности и трансакција које би за посљедицу 
имале потенцијалну имовину и потенцијалне обавезе. 
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6.5. Напомене/образложења уз финансијске извјештаје  
Уз финансијске извјештаје Народне скупштине 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, у складу са захтјевима МРС ЈС 1 – Презентација 
финансијских извјештаја и чланом 57 Правилника о финансијском извјештавању за 
кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова. 

 

Ревизијски тим 

Зорана Тодоровић, с.р. 

Сњежана Саватић, 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 33.466 0 0 0 0 33.466 6.803 33.466 33.466 100 0

72  НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 0 7.108 0 0 0 0 7.108 2.139 7.108 7.108 100 0

722 Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга 0 1.783 0 0 0 0 1.783 640 1.783 1.783 100 0

7225 Приходи од пружања јавних услуга 1.783 1.783 640 1.783 1.783 100 0

729 Остали непорески приходи 0 5.325 0 0 0 0 5.325 1.499 5.325 5.325 100 0

7291  Остали непорески приходи 5.325 5.325 1.499 5.325 5.325 100 0

77 ПРИХОДИ ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА 0 26.358 0 0 0 0 26.358 4.664 26.358 26.358 100 0

771  Приходи обрачунског карактера 0 26.358 0 0 0 0 26.358 4.664 26.358 26.358 100 0

7715 Приходи од усклађивања вриједности имовине 366 366 366 366 100 0

7716 Добици од продаје имовине 19.800 19.800 19.800 19.800 100 0

7719 Остали приходи обрачунског карактера 6.192 6.192 4.664 6.192 6.192 100 0

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (А+Б) 0 33.466 0 0 0 0 33.466 6.803 33.466 33.466 100 0

В. Р А С Х О Д И   9.788.600 9.831.619 0 0 0 0 9.831.619 10.371.370 9.831.619 9.831.619 94 100 0

41 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА 9.788.600 9.191.677 0 0 0 0 9.191.677 9.755.345 9.191.677 9.191.677 94 100 0

411 Расходи за лична примања 6.700.000 6.262.996 0 0 0 0 6.262.996 6.533.649 6.262.996 6.262.996 93 100 0

4111 Расходи за бруто плате 6.300.000 5.894.478 5.894.478 6.103.751 5.894.478 5.894.478 94 100 0

4112 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених 400.000 368.518 368.518 429.898 368.518 368.518 92 100 0

412 Расходи по основу коришћења робе и услуга 2.578.600 2.418.905 0 0 0 0 2.418.905 2.711.937 2.418.905 2.418.905 94 100 0

4122 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 187.000 190.966 190.966 193.353 190.966 190.966 102 100 0

4123 Расходи за режијски материјал 95.000 87.929 87.929 110.094 87.929 87.929 93 100 0

4125 Расходи за текуће одржавање 130.000 107.101 107.101 117.046 107.101 107.101 82 100 0

4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 690.000 549.685 549.685 664.473 549.685 549.685 80 100 0

4127 Расходи за стручне услуге 110.000 102.652 102.652 121.875 102.652 102.652 93 100 0

4128 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите 
животне средине 10.000 6.922 6.922 6.872 6.922 6.922 69 100 0

4129 Остали непоменути расходи 1.356.600 1.373.650 1.373.650 1.498.224 1.373.650 1.373.650 101 100 0

415 Грантови 510.000 509.776 0 0 0 0 509.776 509.759 509.776 509.776 100 100 0

Табела бр. 1
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НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, ПРИМИТАКА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА на рачуноводственим фондовима од 01 до 05 од 01.01 до 31.12.2016

Екон. 
код ПОЗИЦИЈА



Претходна 
година

УКУПНО 

4+5+6+7+8

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

4152 б) Грантови у земљи 510.000 509.776 509.776 509.759 509.776 509.776 100 100 0

47 РАСХОДИ ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА 0 639.942 0 0 0 0 639.942 616.025 639.942 639.942 100 0

471  Расходи обрачунског карактера 0 639.942 0 0 0 0 639.942 616.025 639.942 639.942 100 0

4711 Набавна вриједност реализованих залиха 47.728 47.728 19.863 47.728 47.728 100 0

4712 Расходи по основу амортизације 587.152 587.152 582.120 587.152 587.152 100 0

4715 Расходи од усклађивања вриједности имовине 2.495 2.495 10.056 2.495 2.495 100 0

4719 Остали расходи обрачунског карактера 2.567 2.567 3.986 2.567 2.567 100 0

Г.   И З Д А Ц И  1.052.000 1.086.486 0 0 0 0 1.086.486 456.307 1.086.486 1.086.486 103 100 0

51 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ   1.052.000 1.086.486 0 0 0 0 1.086.486 456.307 1.086.486 1.086.486 103 100 0

511 Издаци за произведену сталну имовину 1.000.000 1.038.758 0 0 0 0 1.038.758 433.753 1.038.758 1.038.758 104 100 0

5111 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 0 0 0

5112 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката 140.000 56.380 56.380 382.967 56.380 56.380 40 100 0

5113 Издаци за набавку постројења и опреме 860.000 972.188 972.188 50.786 972.188 972.188 113 100 0

5114 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0 10.190 10.190 10.190 10.190 100 0

516 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 52.000 47.728 0 0 0 0 47.728 22.554 47.728 47.728 92 100 0

5161 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 52.000 47.728 47.728 22.554 47.728 47.728 92 100 0

УКУПНИ РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ (В+Г)  10.840.600 10.918.105 0 0 0 0 10.918.105 10.827.677 10.918.105 10.918.105 95 100



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) 31.178.343 13.902.114 17.276.229 16.587.518 17.276.229 100 0

01 I НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА 31.176.822 13.902.114 17.274.708 16.585.997 17.274.708 100 0
011  Произведена стална имовина 31.080.498 13.868.653 17.211.845 16.317.632 17.211.845 100 0
0111 Зграде и објекти 26.800.626 11.119.449 15.681.177 15.622.354 15.681.177 100 0
0112 Постројења и опрема 4.279.872 2.749.204 1.530.668 695.278 1.530.668 100 0
012 Драгоцјености 29.522 0 29.522 29.522 29.522 100 0
121 Драгоцјености 29.522 29.522 29.522 29.522 100 0
013 Непроизведена стална имовина 33.461 33.461 0 0 0 0
0134 Нематеријална непроизведена имовина 33.461 33.461 0 0 0
014 Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми и аванси 33.341 0 33.341 238.843 33.341 100 0
0141 Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми 33.341 33.341 238.843 33.341 100 0
02 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ТЕКУЋИМ СРЕДСТВИМА 1.521 0 1.521 1.521 1.521 100 0

023 Залихе материјала, учинака и роба 1.521 0 1.521 1.521 1.521 100 0
0234 Залихе робе 1.521 1.521 1.521 1.521 100 0

1 Б.  Ф И Н А Н С И Ј С К А   И М О В И Н А  (I+II) 41.992 34.494 7.498 3.721 7.498 100 0
12 КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 41.992 34.494 7.498 3.721 7.498 100 0

123 Краткорочна потраживања 2.173 0 2.173 2.223 2.173 100 0
1233 Потраживања од запослених 2.173 2.173 2.223 2.173 100 0
127 Краткорочна разграничења 39.819 34.494 5.325 1.498 5.325 100 0
1279 Остала краткорочна разграничења 39.819 34.494 5.325 1.498 5.325 100 0

УКУПНА ИМОВИНА (А + Б)  31.220.335 13.936.608 17.283.727 16.591.239 17.283.727 100

НАРОДНА СКУПШТИНА 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   1.887.092 1.451.310 1.887.092 100 0
21 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 2.967 4.300 2.967 100 0

217 Дугорочна резервисања и разграничења 2.967 4.300 2.967 100 0
2171 Дугорочна резервисања и разграничења 2.967 4.300 2.967 100 0
22 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 1.884.125 1.447.010 1.884.125 100 0

222 Обавезе за лична примања 543.359 553.394 543.359 100 0
2221 Обавезе за бруто плате запослених 491.522 478.522 491.522 100 0
2222 Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 51.837 74.872 51.837 100 0
223 Обавезе из пословања 1.140.020 692.237 1.140.020 100 0
2231 Обавезе из пословања у земљи 1.140.020 692.237 1.140.020 100 0
225 Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите 200.079 201.379 200.079 100 0
2252 Обавезе за грантове 200.079 201.379 200.079 100 0
227 Краткорочна резервисања и разграничења 667 0 667 100 0
2272 Краткорочно разграничени приходи 667 0 667 100 0

Г.   В Л А С Т И Т И   И З В О Р И  11.150 11.150 11.150 100 0
31 ТРАЈНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 11.150 11.150 11.150 100 0

311 Трајни извори средстава 11.150 11.150 11.150 100 0
3111 Трајни извори средстава 11.150 11.150 11.150 100 0

Табела бр. 2а
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