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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Mишљење 

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Агенције за државну управу 
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 и Преглед имовине, обавеза и извора са 
стањем на дан 31.12.2021. године 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 Агенције за државну управу 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 Агенције за државну управу 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 Агенције за државну управу 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 

Директор је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја у 
складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор, односно 
прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор важећим у 
Републици Српској. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, примјену и 
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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, 16.03.2022. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Агенције за државну управу 
Републике Српске за период 01.01-31.12.2021. године 

3 

 

II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Mишљење 

Уз ревизију финансијских извјештаја Агенције за државну управу 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 Агенције за државну управу 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,  
директор 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 Агенције за државну управу 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 Агенције за 
државну управу Републике Српске. 

 

Бања Лука, 16.03.2022. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се директору да обезбиједи да се: 

1) приликом пописа имовине и обавеза преузимају подаци о стању имовине и 
обавеза са документације која одражава екстерну потврди стања и да се 
извјештај о извршеном попису сачињава у складу са чланом 18. став (1) тачка 
5) и 20. став (1) тачке 3 и 4) Правилника о начину и роковима вршења пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и 
обавеза. 

Препоруке везане за усклађеност 

Препоручује се директору да обезбиједи: 

1) сачињавање финансијског извјештаја о средствима која су уплаћена на 
основу накнаде за стручни испит и накнаде исплаћене на име рада 
предсједника, чланова и секретара Комисије за полагање стручног испита у 
складу са чланом V Одлуке о висини накнаде предсједнику, члановима и 
секретару Комисије за полагање стручног испита за рад у органима управе 
Републике Српске, 

2) да се за додјелу уговора мале вриједности примјењују одредбе члана 87.  
Закона о јавним набавкама и да комисија за јавне набавке доноси пословник 
о раду комисије у складу са чланом 9. став (2) Правилника о успостављању и 
раду комисије за набавке и 

3) да се истовремено уз буџетски захтјев Министарству финансија Републике 
Српске доставља и нацрт кадровског плана у складу са чланом 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 39. и 205; 

- 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; 

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

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

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

- Уредба о радним мјестима намјештеника; 

- Одлука о утврђивању цијене рада; 

- Правилник о начину израде 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; 

- Правилник о новчаној накнади члановима изборних комисија за спровођење јавне 
конкуренције за запошљавање, именовање и постављање државних службеника; 

- Одлука о висини накнаде предсједнику, члановима и секретару комисије за 
полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске.  
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Агенција за државну управу (у даљем тексту: Агенција) је основана у складу са 
чланом 41. Закона о републичкој управи (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 115/18 и 111/21), а као самостална републичка управна организација обавља 
стручне и друге послове који се односе на установљавање и спровођење 
јединствених правила и процедура за запошљавање, именовање, постављање, 
оцјењивање и напредовање државних службеника, доношење програма и 
организовања полагања испита за рад у републичкој управи, припремање и вођење 
Централног регистра кадрова и друге послове. Агенција је организована је кроз три 
одјељења као унутрашње организационе јединице и секретаријат Агенције, као 
посебну организациону јединицу. 

Агенција се финансира из буџета Републике (фонд 01) и представља корисника 
буџета чија је главна књига потпуно у саставу Главне књиге трезора Републике (у 
даљем тексту: ГКТ). 

На достављени Нaцрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији за период 
01.01-31.12.2021. године Агенција није имала 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 вршила је финансијску ревизију Aгенције 
за 2017. годину и том приликом су дате три препоруке за усклађеност са законском 
и другом регулативом. 

Агенција је дана 07.05.2018. године Главној служби за ревизију јавног сектора 
Републике Српске доставила План спровођења препорука датих у ревизорском 
извјештају РВ027-18. 

Ревизијским испитивањем је утврђено да су проведене све препоруке дате у 
ревизијском изјештају за 2017. годину. 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Агенцији („Службени гласник Републике Српске“, број 62/19) систематизована су 22 
раднa мјеста са 24 извршиоца, од којих су 18 државних службеника и шест 
намјештеника.  

На дан 31.12.2021. године према евиденцијама Агенције било је запослено 17 
извршилаца, од чега су два именована лица, 13 запослених на неодређено вријеме 
(девет државних службеника и четири намјештеника) и два на одређено вријеме 
(један државни службеник и један намјештеник). 

У току 2021. године радни однос су засновала два извршиоца на неодређено вријеме 
и два на одређено вријеме, по основу рјешења о заснивању радног односа на 
одређено вријеме.  

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године није обављен у 
складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
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књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“, број 45/16 и 113/21) јер: 

- није извршен пренос података о стањима имовине и обавеза преузетих са 
документације која одражава екстерну потврду стања у складу са чланом 18. 
став (1) тачка 5) и 

- Извјештај о попису не садржи податке дефинисане чланом 20. став (1) тачке 
3) и 4) упоредни преглед стварног и књиговодственог стања имовине и обавеза 
и преглед количинских и вриједносних разлика између стварног и 
књиговодственог стања. 

На крају календарске године није сачињен финансијски извјештај о средствима која 
су уплаћена на основу накнаде за стручни испит и накнаде исплаћене на име рада 
предсједника, чланова и секретара Комисије за полагање стручног испита како је 
дефинисано чланом V Одлуке о висини накнаде предсједнику, члановима и 
секретару Комисије за полагање стручног испита за рад у органима управе 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 81/13 – тачка 6.1.2.1. 
извјештаја).  

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

Планом рада за успостављање и развој система финансијског управљања и 
контрола за 2022. годину предвиђено је дефинисање садржаја процедура и 
дијаграма токова за све идентификоване пословне процесе у складу са чланом 10. 
став 1. тачка 3) Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 91/16), као и израда 
регистра ризика у складу са чланом 33. Упутства о начину успостављања и 
спровођења система финансијског управљања и контроле („Службени гласник 
Републике Српске“, број 99/17). 

Осим за горе наведено и под тачком 4. и 5. извјештаја, ревизијом нису утврђени 
други недостаци система интерних контрола чиме су створене претпоставке за 
функционисање истих на начин да обезбиједе истинито и фер извјештавање и 
усклађеност са законима и другим прописима. 

Препоручује се директору да обезбиједи да се: 

- приликом пописа имовине и обавеза преузимају подаци о стању имовине 
и обавеза са документације која одражава екстерну потврди стања и да 
се извјештај о извршеном попису сачињава у складу са чланом 18. став 
(1) тачка 5) и 20. став (1) тачке 3 и 4) Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза и  

- сачињавање финансијског извјештаја о средствима која су уплаћена на 
основу накнаде за стручни испит и накнаде исплаћене на име рада 
предсједника, чланова и секретара Комисије за полагање стручног 
испита у складу са чланом V Одлуке о висини накнаде предсједнику, 
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члановима и секретару Комисије за полагање стручног испита за рад у 
органима управе Републике Српске. 

4. Набавке 

Планом набавки заједно са допунама плана за 2021. годину планирана су укупно 24 
поступка набавки укупне вриједности 64.131 КМ без пореза на додату вриједност (у 
даљем тексту: ПДВ) и то за робе (18.931 КМ) и услуге (45.200 КМ).  

Према извјештају о проведеним набавкама за 2021. годину проведена су 32 
поступака јавних набавки укупне вриједности 25.625 КМ, од чега су један 
преговарачки поступак без објаве обавјештења (8.694 КМ) и 31 поступак путем 
директних споразума (16.931 КМ), односно 40% од вриједности планираних набавки. 
Oдступање реализованих набавки у односу на план јавних набавки се у 
најзначајнијем износу односи на услуге објављивања огласа за јавне конкурсе 
(предвиђене планом) за које није проведена процедура јавних набавки, како је 
прописано чланом 87. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Српске“, број 38/14 - тачка 6.2.1. извјештаја).  

Најзначајнија набавка у току 2021. године се односи на услуге одржавања и техничку 
подршку Централном регистру кадрова (8.694 КМ). 

Ревизијским испитивањем је обухваћено седам поступака јавних набавки 
вриједности 17.038 КМ, и то један преговарачки поступак без објаве обавјештења 
(8.694 КМ) и шест поступака проведених путем директних споразума (8.344 КМ), што 
чини 66% у односу на укупну уговорену вриједност набавки током 2021. године. 

Комисија за јавне набавке формирана у Агенцији није донијела пословник о раду 
комисије, како је дефинисано чланом 9. став (2) Правилника о успостављању и раду 
комисије за набавке („Службени гласник БиХ“, 103/14). 

Препоручује се директору да обезбиједи да: 

- се за додјелу уговора мале вриједности примјењују одредбе члана 87.  
Закона о јавним набавкама и  

- комисија за јавне набавке доноси пословник о раду комисије у складу 
са чланом 9. став (2) Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке. 

5. Припрема и доношење буџета 

Oдлуком о усвајању Буџета за 2021. годину („Службени гласник Републике Српске“, 
број 131/20) Агенцији су одобрена средства у износу од 752.600 КМ, а Oдлуком о 
усвајању Ребаланса буџета за 2021. годину („Службени гласник Републике Српске“, 
брoj 91/21) у износу од 752.100 КМ од чега су расходи за лична примања 495.100 КМ, 
расходи по основу коришћења роба и услуга 225.900 КМ, издаци за нефинансијску 
имовину 2.300 КМ и остали издаци 28.800 КМ. 

Агенција није истовремено са захтјевом за средства доставила Министарству 
финансија Републике Српске нацрт кадровског плана у складу са чланом 5. став (1) 
Правилника о начину израде и садржају кадровског плана у републичким органима 
управе („Службени гласник Републике Српске“, број 43/09). 

Након Ребаланса буџета, рјешењима директора Агенције, проведене су четири 
реалокације у укупном износу од 11.860 КМ.  
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Препоручује се директору да обезбиједи да се истовремено уз буџетски 
захтјев Министарству финансија Републике Српске доставља и нацрт 
кадровског плана, у складу са чланом 5. став (1) Правилника о начину израде 
и садржају кадровског плана у републичким органима управе. 

6. Финансијски извјештаји 

Агенција има статус буџетског корисника чија је главна књига у потпуности у саставу 
ГКТ и према члану 46. и 47. Правилника о финансијском извјештавању буџетских 
корисника (''Службени гласник Републике Српске'', број 15/17) сачинила је прописане 
обрасце годишњих извјештаја Образац 2 – Преглед планираних и остварених 
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 

Извршење буџета за 2021. годину у износу од 733.547 КМ је за 2,5% ниже од 
одобрених средстава, а веће извршење на поједним позицијама су покривена 
реалокацијама буџета (тачка 5. извјештаја). У извјештају о извршењу буџета приходи 
и примици (без обрачунских прихода) исказани су у износу од 212.028 КМ и исти се 
не планирају на нивоу буџетског корисника. 

6.1.1. Приходи и примици 

Укупни приходи и примици Агенције исказани су у износу од 221.920 КМ, а 
најзначајнији се односе на непореске приходе по основу пружања јавних услуга 
(185.947 КМ), помоћи у натури (9.812 КМ) и остале примитке из трансакција са другим 
јединицама власти (26.082 КМ). 

Приходи по основу пружања јавних услуга представљају приходе Агенције 
остварене по основу уплаћених накнада за полагање стручног (државног) испита за 
рад у органима управе на рачуне јавних прихода Републике Српске. Висина накнаде, 
је, на основу Уредбе о стручном испиту за рад у управи Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85/11 и 7/15), одређена 
Рјешењем о висини накнаде за полагање стручног испита донесеном од стране 
Агенције у 2019. години.  

Помоћи у натури су исказане по основу донације рачунара и рачунарске опреме од 
стране Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH и British 
council Сарајево (тачка 6.2.1. извјештаја). 

Остали примици из трансакција са другим јединицама власти су у највећем износу 
исказани по основу рефундација за накнаде плата за породиљско одсуство које се 
рефундирају од Јавне установе Jавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске (у 
даљем тексту: ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске) у износу од 
25.329 КМ. 

6.1.2. Расходи и издаци 

Расходи и издаци исказани су у износу од 781.042 КМ (у потпуности исказани на 
фонду 01), од чега се на буџет за 2021. годину односи износ од 733.547 КМ, а 47.495 
КМ су расходи обрачунског карактера који се не планирају у буџету (тачка 6.1.2.2. 
извјештаја).  
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Буџетске расходе и издатке чине расходи за лична примања, расходи по основу 
коришћења роба и услуга, издаци за нефинансијску имовину и остали издаци.  

6.1.2.1. Текући расходи  

Текући расходи исказани су у укупном износу од 703.953 КМ и односе се на расходе 
за лична примања и расходе по основу коришћења роба и услуга. 

Расходи за лична примања су исказани у износу од 487.206 КМ, а чине их расходи 
за бруто плате запослених (464.904 КМ), бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених по основу рада (21.292 КМ) и накнаде плата запослених за 
вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата које се не 
рефундирају (1.010 КМ).  

Расходи за бруто плате односе се на расходе за основну плату након опорезивања 
(294.449 КМ), порезе на плате (17.966 КМ) и доприносе на плате (152.489 КМ). 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада се односе на расходе по основу дневница (3.540 КМ), накнаде за 
посебне резулате у раду (6.721 КМ), расходе за накнаду превоза (4.209 КМ), 
добровољни пензијски фонд (3.542 КМ) и расходе за збирне доприносе на накнаде 
(3.280 КМ). 

Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у укупном износу од 
216.747 КМ. Чине их расходи по основу закупа, утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга, за режијски материјал, за текуће 
одржавање, по основу путовања и смјештаја, за стручне услуге и остали 
некласификовани расходи. 

Расходи по основу закупа исказани су у износу од 2.104 КМ, a oдносе се на закуп 
линије за конекцију за приступ трезорској апликацији. 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга исказани су у износу од 41.468 КМ се највише се односе на расходе по основу 
утрошка електричне енергије (6.919 КМ), централног гријања (5.375 КМ), расходе по 
основу коришћења фиксног (4.351 КМ) и мобилног телефона (5.005 КМ) и расходе 
за поштанске услуге (15.041 КМ). 

Расходи за режијски материјал износе 6.977 КМ, а најзначајнији су расходи за 
компјутерски материјал (1.524 КМ), расходи за обрасце и папир, регистраторе и 
остали канцеларијски материјал (1.987 КМ) и службена гласила (1.340 КМ).  

Расходи за текуће одржавање исказани су у износу од 8.995 КМ, а највећим дијелом 
се односе на текуће одржавање централног гријања (2.386 КМ) и комуникационе 
опреме (1.123 КМ).  

Расходи по основу путовања и смјештаја су исказани у износу од 3.863 КМ и у 
потпуности се односе на расходе горива за два службена аутомобила Агенције, а 
услови и начин коришћења службених возила у Агенцији су уређени измијењеним 
Правилником о условима и начину коришћења службених возила, који је директор 
Агенције донио у току 2020. године. 

Расходи за стручне услуге (37.783 КМ) се у најзначајнијим износима односе на 
расходе осигурања запослених и службених аутомобила (2.763 КМ), објављивања 
тендера, огласа и информативних текстова (22.482 КМ), за услуге одржавања 
рачунарских програма (10.172 КМ) и за услуге одржавања лиценци (1.660 КМ). 
Расходи за услуге објављивања тендера, огласа и информативних текстова су 
највећим дијелом настали по основу објава огласа за конкурсе ради заснивања 
радног односа у дневним новинама. Агенција према одредбама Закона о државним 
службеницима („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 117/11, 37/12 i 
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57/16) у име и на захтјев републичких органа управе има обавезу објаве наведених 
огласа у средствима јавног информисања.  

Расходи за услуге одржавања лиценци се односе на одржавање и техничку подршку 
Централном регистру кадрова. 

Остали некласификовани расходи исказани су у износу од 115.557 КМ, а 
најзначајнији су расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа (112.443 КМ), 
расходи репрезентације (1.044 КМ) и доприноси за професионалну рехабилитацију 
инвалида (986 КМ).  

Расходи за бруто накнаде ван радног односа се односе на накнаде члановима 
изборних, односно конкурсних комисија за спровођење јавне конкуренције 
запошљавања (16.171 КМ) и накнаде члановима испитних комисија за полагање 
стручног испита за рад у државној управи (96.222 КМ).  

Чланови конкурсних комисија бирају се путем јавног конкурса, који расписује 
директор Агенције на период од двије године, а њихов састав се објављује у 
Службеном гласнику Републике Српске. Висина накнаде члановима комисија 
дефинисана је Правилником о новчаној накнади члановима Изборних комисија за 
спровођење јавне конкуренције за запошљавање, именовање и постављање 
државних службеника, који је директор Агенције донио 2015. године и којим је 
дефинисана висина накнаде од 30 КМ за припремну сједницу као и 50 КМ за сједницу 
комисија по дану. 

Избор чланова комисије за полагање стручног испита, као и рад исте, дефинисан је 
члановима 7-11. Уредбе о стручном испиту за рад у управи Републике Српске. 
Састав комисија за полагање стручних испита се, такође, објављује у службеном 
гласнику Републике Српске, а висина накнаде је дефинисана Одлуком о висини 
накнаде предсједнику, секретару и члановима Комисије за полагање стручног испита 
за рад у органима управе Републике Српске (тачка 3. извјештаја). 

6.1.2.2. Расходи обрачунског карактера  

Расходи обрачунског карактера исказани су у укупном износу од 47.495 КМ, а односе 
се на расходе по основу амортизације сталне имовине (46.961 КМ) и набавне 
вриједности реализованих залиха (563 КМ) по основу кориштења ауто-гума за 
службене аутомобиле.  

Амортизација сталне имовине се односи на амортизацију моторних возила (6.864 
КМ), канцеларијског намјештаја и опреме (401 КМ), комуникационе и рачунарске 
опреме (6.016 КМ), остале опреме (305 КМ) и рачунарских програма (33.375 КМ) и 
обрачуната је у складу са Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа 
за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 110/16).  

6.1.2.3. Издаци 

Издаци су исказани у износу од 29.594 КМ, а односе се на издатке за нефинансијску 
имовину и остале издатке.   

Издаци за нефинансијску имовину (2.294 КМ) се односе на издатке за постројења и 
опрему, исказане по основу набавке канцеларијских машина-принтера (555 КМ), 
рачунарске опреме (1.205 КМ) и издатке за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара и амбалаже и слично (534 КМ), исказане по основу набавке ауто-гума за 
службене аутомобиле. 

Остали издаци су исказани по основу трансакција са другим јединицима власти 
(27.300 КМ) за накнаде плата запослених за које буџетски корисник има право на 
рефундацију од фондова обавезног социјалног осигурања, односно на накнаде 
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плате по основу породиљског одсуства рефундираног од ЈУ Јавни фонд за дјечију 
заштиту Републике Српске.  

6.2. Имовина, обавезе и извори 

6.2.1. Имовина 

Укупна имовина на дан 31.12.2021. године исказана је у нето износу од 147.209 КМ 
(бруто вриједности од 684.905 КМ и исправке вриједности од 537.696 КМ), а чине је 
нефинансијска имовина у сталним средствима и краткорочна финансијска имовина 
и разграничења. 

Нефинансијска имовина у сталним средствима исказана је у износу од 680.231 КМ 
бруто вриједности, 537.696 КМ исправке вриједности и 142.535 КМ нето садашње 
вриједности и односи се на постројења и опрему (40.970 КМ), нематеријалну 
произведену имовину (100.125 КМ) и драгоцјености (1.440 КМ). 

Постројења и опрема се односе на службена моторна возила, канцеларијски 
намјештај, машине и опрему, рачунарску и комуникациону опрему, опрему за 
гријање, вентилацију и осталу опрему. 

Агенција располаже са три службена аутомобила, од којих је један због 
неупотребљивости кроз извјештај о попису са стањем на дан 31.12.2021. године 
предложен за расход, а ради се о потпуно амортизованом возилу.  

Повећање вриједности опреме у току године (11.573 КМ) се односи на набавку 
канцеларијске и рачунарске опреме (принтер, копир апарат и рачунари) из властитих 
средстава Агенције (1.761 КМ) и донацију рачунара и рачунарске опреме у укупном 
износу од 9.812 КМ од стране Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  
(GIZ) GmbH и British council Сарајево (тачка 6.1.1. извјештаја). 

У току године, вриједност опреме је смањена због обрачунате амортизације у износу 
од 46.961 КМ и отписа службеног аутомила и oпреме бруто и нето вриједности 50.765 
КМ по одлуци директора о усвајању извјештаја о попису. 

Нематеријална произведена имовина се односи на рачунарске програме, односно 
апликације од којих су најзначајније Централни регистар кадрова, Јавни конкурс, 
Стручни испити и Web site Агенције, бруто вриједности 258.178 КМ, исправке 
вриједности 158.053 КМ и нето вриједности од 100.125 КМ. Значајно повећање 
вриједности ових средстава је извршено у  децембру 2020. године у укупном износу 
од 132.000 КМ.  

Финансијска имовина и разграничења су исказана исказана у бруто и нето износу од 
4.674 КМ. Чине је краткорочна потраживања од запослених (124 КМ) по основу 
коришћења мобилних телефона, остала краткорочна разграничења (2.275 КМ) за 
потраживања за накнаде плата за породиљско одсуство које се рефундирају од ЈУ 
Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске за децембар 2021. године и 
краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција између или унутар 
јединица власти (2.275 КМ), која се такође, односе на потраживања за накнаде плата 
за породиљско одсуство које се рефундирају од ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту 
Републике Српске, али за новембар 2021. године. 

6.2.2. Обавезе 

Укупне обавезе и разграничења на дан 31.12.2021. године исказани су у износу од 
62.061 КМ и односе се на краткорочне обавезе за лична примања запослених (42.637 
КМ) и обавезе из пословања (19.424 КМ). 
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Обавезе за лична примања запослених се односе на обавезе за бруто плате 
запослених за децембар 2021. године (41.976 КМ) и обавезе за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних примања запослених (661 КМ), које су измирене у току 
јануара 2022. године 

Обавезе из пословања се односе на обавезе за набавку роба и услуга у земљи 
(15.427 КМ), за набавку сталне имовине у земљи (781 КМ), према физичким лицима 
у земљи (1.875 КМ) по основу накнада члановима изборних и испитних комисија за 
децембар 2021. године и обавезе за порезе и доприносе на терет послодавца (1.341 
КМ) које се односе на допринос за професионалну рехабилитацију инвалида и 
обавезе за порезе и доприносе на накнаде физичким лицима.  

Са 28.02.2022. године измирене су краткорочне обавезе у износу од 19.424 КМ, а 
које су исказане на дан 31.12.2021. године.  

6.3. Ванбилансна евиденција 

Позиције ванбилансне активе и ванбилнсне пасиве Агенције на дан 31.12.2021. 
године су исказане у износу од 264.113 КМ, а односе се на пословни простор 
површине 406 m2 додијељен Агенцији на кориштење без накнаде, на основу одлука 
Влада Републике Српске о преносу права кориштења из 2005. и 2007. године. 
Вриједност пословног простора је исказана на основу садашње вриједности зграде 
са стањем на дан 31.12.2021. године, а према подацима добијеним од Републичке 
дирекцији за обнову и изградњу, којој је простор додијељен на управљање. 

6.4. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

У Образложењима уз финансијске извјештаје објелодањено је да није било 
пословних догађаја по основу којих би требало исказати потенцијалну имовину и 
потенцијалне обавезе.  

6.5. Образложења уз финансијске извјештаје  

Уз финансијске извјештаје Агенције за 2021. годину сачињена су и достављена 
писана Образложења, која пружају неопходне опште податке о Агеницији, 
прописима за израду годишњег обрачуна, рачуноводственој основи и примијењеним 
рачуноводственим политикама. 

У складу са параграфом 24. МРС - ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја 
Агенција је презентовала додатне информације о коришћењу одобрених средстава 
у складу са законски усвојеним буџетом, као и степен извршења укупних расхода и 
издатака у односу на претходну годину. 

Ревизијски тим 

Љиљана Топић, с.р.  

Владимир Граховац, с.р.  

Андреа Ђурановић, с.р.   
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