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Извјештај главног ревизора 

 

 
Извршили смо ревизију биланса стања Министарства одбране (у даљем тексту 
Министарство) и Војске Републике Српске (у даљем тексту Војска) на дан 31.12.2002. 
године и биланса успјеха Министарства и Војске за 2002-у годину. За финансијске 
извјештаје који су предмет ревизије одговоран је министар одбране и лица у 
Министарству и Војсци овлаштена за управљање, располагање и употребу средстава 
Министарства и Војске. Наша одговорност је да изразимо мишљење о финансијским 
извјештајима на основу ревизије коју смо извршили. 
Ревизију смо извршили на основу Закона о ревизији јавног сектора Републке Српске, а 
у складу са ИНТОСАИ ревизијским стандардима Координационог одбора институција 
за ревизију Босне и Херцеговине и Стандарда ревизије Републике Српске. Ови 
стандарди налажу нам да планирамо и извршавамо ревизију на начин који нам 
омогућава да се у разумној мјери, увјеримо да финанијски извјештаји који су предмет 
ревизије не садрже материјално значајне грешке. Ревизија укључује испитивање 
доказа, на бази провјере узорка, који поткрепљују износе и објелодањивања у 
финансијским извјештајима. Ревизија такође укључује оцјену примјењених 
рачуноводствених начела, значајних рачуноводствених процјена и одлука руководства, 
општу презентацију финансијских извјештаја и усклађености пословања са законима и 
другим прописима. Сматрамо да ревизија коју смо извршили обезбјеђује солидну 
основу за изражавање мишљења. 

Стална средства на употреби у Министарству и Војсци изузетно високе вриједности 
као што су земљиште, објекти инфраструктуре, стамбени, пословни и други објекти и 
опрема опште намјене нису приказана у пословним књигама и финансијским 
извјештајима. Стална средства набављена у 2002-ој години нису правилно приказана у 
рачуноводственим књигама и финансијском извјештају.Непотпун и неправилан 
рачуноводствени приказ сталних средстава има за последицу нереално приказивање 
сталних средстава и извора средстава у финансијском извјештају. 

Краткорочна потраживања из ранијих година по основу датих аванса и аконтација 
нереално су приказана јер су недокументована, неусаглашена и добрим дјелом 
ненаплатива. Потраживања од закупа земљишта и пословних објеката у вриједности 
од 706.718 КМ нису приказана у финансијском извјештају. Потраживања од запослених 
по основу улагања Министарства и Војске у стамбену изградњу такође нису приказана 
у финансијском извјештају. 

Краткорочне обавезе Војске у финансијском извјештају приказане су мањем износу од 
10.215.730 КМ, а односе се на обавезе према добављачима и запосленима из 2002-е 
године у износу од 7.934.054 КМ и обавезе по правоснажним судским рјешењима у 
износу од 2.281.676 КМ. Конфирмацијом обавеза са повјериоцима утврђена је разлика 
од 19.483.141 КМ између обавеза приказаних у финансијском извјештају Војске и 
потраживања повјерилаца. 

Приходи које су оствариле команде и јединице Војске нису усмјеравани на рачун јавних 
прихода Републике Српске и нису приказани у финансијском извјештају. Расходи 
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Министарства су у финансијском извјештају приказани у мањем износу од 851.737 КМ, 
а расходи Војске су приказани у мањем износу од 7.131.164 КМ. Тиме су створене 
обавезе и расходи Министарства већи за 511.835 КМ од планираних буџетских 
средстава, а створене обавезе и расходи Војске већи су за 5.710.013 КМ од 
планираних буџетских средстава. 

Реалокације буџетских средстава након усвајања ребаланса буџета за 2002-у годину 
нису проведене у складу са одредбама Закона о извршењу буџета Министарства и од 
утицаја су на извршење буџета Министарства и Војске за 2002-у годину. 

Активности Министарства и Војске на плану набавки роба, услуга и уступања радова 
нису у складу са одредбама Закона о поступку набавке роба, услуга и уступања 
радова, а финансирање набавки сталних средстава није у складу са одредбама Закона 
о извршењу буџета, а рачуноводствени третман набављених сталних средстава је 
неправилан. 

По нашем мишљењу због ефеката питања наведених у предходним пасусима 
финансијски извјештаји не приказују објективно и истинито имовинско и финансијско 
стање Министарства и Војске на дан 31.12.2002-е године, резултате пословања 
(извршење буџета) за 2002-у годину и нису у складу са Рачуноводственим 
стандардима Републике Српске, законским и другим прописима. 

Не изражавајући резерву на дато мишљење скрећемо пажњу на напомене у 
закључцима под тачком 4.1., 4.2, 4.3. и 4.6. извјештаја о  обављеној ревизији. 

 

 

Бања Лука, 23.05.2003. године 

 ГЛАВНИ РЕВИЗОР 

 Бошко Чеко 
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1 Увод 

 Министарство одбране (у даљем тексту Министарство) основано је и организовано у 
складу са одредбама Закона о министарствима (Сл.Гл. РС бр. 3/97, 10/98, 18/99 и 
70/02) и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста  у 
Министарству. Поред наведених прописа функционисање Министарства опредјељују: 

- Закон о одбрани (Сл. Гл. РС бр. 31/96 и 46/01) 

- Закон о војсци (Сл.Гл. РС бр. 31/96 и 46/01) 

- Закон о буџету (Сл. Гл. РС бр. 04/00) 

- Закон о буџетском систему (Сл. Гл. РС бр. 63/02) 

- Закон о извршењу буџета за 2002. годину (Сл. Гл. РС бр. 08/02) 

- Закон о трезору (Сл. Гл. РС бр. 14/00) 

- Закон о рачуноводству ( Сл. Гл. РС бр. 18/99 и 62/02) 

- Закон о поступку набавке роба, услуга и уступању радова (Сл. Гл. РС бр. 20/01) 

- Закон о облигационим односима (Сл. СФРЈ бр. 29/78, 39/85 и 31/93) 

- Општи колективни уговор (Сл. Гл. РС бр. 13/98) 

- Посебни колективни уговор за запослене у органима управе (Сл. Гл. РС бр. 16/99) 

- Правилник о платама и другим примањима у Министарству 

- Правилник о платама и другим новчаним примањима професионалних војних 
лица 

- Правилник о платама и другим новчаним примањима радника у војсци 

- Правилник о накнади путних и других трошкова у војсци 

- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
са стварним стањем (Сл.Гл. РС бр. 37/00) 

- Правилник о садржини појединих рачуна у контном оквиру за кориснике прихода 
буџета Републике, градова и општина, буџетских фондова и ванбуџетских 
фондова ( Сл. Гл. РС бр. 3/00 и 19/00) 

- Правилник о финансијском извјештавању и годишњем обрачуну буџета ( Сл. Гл. 
РС бр. 21/00) 

- Упутство о изради годишњег обрачуна буџета за 2002-у годину ( Сл. Гл. РС бр. 
02/03) 

- Рачуноводствени стандарди Републике Српске  (књига I и II , Савез рачуновођа и 
ревизора Републике Српске Бања Лука 1999 година) 
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Према одредбама Закона о војсци корисници средстава буџета поред Министарства су 
Војска Републике Српске ( у даљем тексту Војска) и Дирекција за производњу и промет 
наоружања и војне опреме (у даљем тексту Дирекција). Буџетом су предвиђена 
средства за финансирање Министарства и Војске, а нису предвиђена средства за 
финансирање Дирекције. Дирекција се финансирала из дјела средстава остварених 
продајом наоружања и војне опреме (у даљем тексту НВО). 

Финансирање Министарства и Војске у 2002-ој години одвијало се преко јединственог 
рачуна Трезора РС број 562-099-00000556-87 отвореног код Развојне банке југоисточне 
Европе и број 551-001-00008915-56 отвореног код Нове Бањалучке банке и посебног 
рачуна Министарства број 552-0003319-97 отвореног код Кристал банке. Финансирање 
Дирекције одвијало се преко више рачуна отворених у више банака. За податке и 
информације приказане у финансијским извјештајима и за пословање Министарства и 
Војске одговорна су надлежана лица из Министарства и Војске. Наша одговорност је 
да изразимо мишљење о финансијским извјештајима и пословању Министарства и 
Војске. 

2 Предмет, циљ и обим ревизије 

Ревизија је планирана и извршена на основу члана 14 Закона о ревизији јавног сектора 
Републике Српске (Сл. Гл. РС бр. 18/99). Ревизију смо планирали и извршили у складу 
са ИНТОСАИ Ревизијским стандардима Координационог одбора институција за 
ревизију Босне и Херцеговине (Сл.Гл. РС бр. 20/01). ИНТОСАИ ревизијски стандарди 
налажу нам да планирамо и извршавамо ревизију на начин који нам омогућава да се у 
разумној мјери увјеримо да финансијски извјештаји и пословање не садрже 
материјално значајне грешке и да је пословање усклађено са законима и подзаконским 
прописима. Чињеница да се ревизија обавља провјерама на бази узорка и да постоје 
инхерентна ограничења у рачуноводственом систему и систему интерних контрола 
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке могу остати неоткривене. 

Предмет ревизије је ревизија финансијских извјештаја Министарства и Војске за 2002-
у годину и усклађеност пословања Министарства и Војске са законима и подзаконским 
прописима у 2002-ој години. 

Циљ ревизије је да се омогући ревизору да изрази мишљење о финансијским 
извјештајима Министарства и Војске за 2002-у годину и усаглашености пословања 
Министарства и Војске са законима и подзаконским прописима у 2002-ој години. 

Обим ревизије обухвата процјену организације и функционисања рачуноводственог 
система и система интерних контрола, утврђивање истинитости и реалности 
приказивања имовинског и финансијског стања, резултата пословања кроз утврђивање 
извршења буџета, усклађеност пословања са законима и подзаконским прописима 
укључујући усклаћеност и документованост трансакција и ефикасности којом су 
кориштена средства у обављању основних функција. 

Ревизија такође укључује оцјену примјене усвојених рачуноводствених стандарда 
општеприхваћених рачуноводствених начела, битних рачуноводствених процјена и 
донесених одлука руководства у ревидираном периоду. Ревизија не укључује ревизију 
фианансијских извјештаја и пословања Дирекције. Ревизија укључује испитивање 
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односа и трансакција између Дирекције с једне стране и Министарства и Војске с друге 
стране као повезаних лица. 

Ревизија је обављена уз примјену адекватних метода ревизије у Министарству, 
Генералштабу Војске Републике Српске (у даљем тексту ГШ ВРС),  
Војнорачуноводственом центру Војске Републике Српске (у даљем тексту ВРЦ ВРС), 
Дирекцији и једном броју команди и јединица Војске у времену од 21.01. до  10.05.2003. 
године. 

Министар одбране није доставио примједбе на предложени извјештај о извршеној 
ревизији у смислу члана 17 Закона о ревизији јавног сектора. 

3 Налази  

3.1 Реализација препорука из претходног извјештаја ревизора 

На нивоу Министарства и Војске утврђени су планови отклањања недостатака из 
претходних извјештаја ревизора. Ревизијом  је утврђено да све препоруке ревизора 
нису проведене а да Министарство и Војска нису остварили увид у провођење 
препорука ревизора у организационим дијеловима Министарства, командама и 
јединицама Војске. Нису проведене слиједеће препоруке ревизора: 

- није успостављена интегрисана финансијско рачуноводствена функција на нивоу 
Министарства која би омогућила поуздано управљање буџетским средствима и 
материјално финансијским пословањем Министарства и Војске. Интегрисана 
финансијско рачуноводствена функција успоставља се почевши од 01.01.2003-е 
године; 

- организација и функционисање интерних контрола није битно унапређена, а на то 
указују и налази у овом извјештају ревизора; 

- није успостављена јединствена рачуноводствена политика која обезбјеђује 
дослиједну примјену рачуноводствених стандарда и рачуноводствених начела; 

- попис имовине, потраживања, обавеза и новчаних средстава није у функцији 
суштинске интерне контроле и надзора; 

- нормативно није регулисана област производње и промета НВО, а посебно 
расподијеле новчаних средстава остварених продајом НВО; 

- набавке роба, услуга и уступања радова и даље се обавља неусклађено са 
одредбама Закона о поступку набавке роба, услуга и уступању радова; 

- буџетска средства се и даље троше неусклађено са одредбама Закона о 
извршењу буџета тј. за намјене за која нису предвиђена средства у буџету. 

За успјешно и поуздано управљање буџетским средствима као и за 
функционисање интегрисане финансијско рачуноводствене функције неопходно 
је да се препоруке ревизора имплементирају на свим нивоима у Министарству и 
Војсци. 
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3.2 Рачуноводствени систем 

Рачуноводствени систем Министарства и Војске је дио укупног рачуноводственог 
система Буџета Републике Српске односно Трезора Републике Српске. Главна књига 
Министарства и Војске као основна рачуноводствена књига и друге рачуноводствене 
књиге и рачуноводствене евиденције устројене су у оквиру система главне књиге 
Трезора. Министарство и Војска имају приступ систему главне књиге Трезора  
директном конекцијом на Трезор путем двије инсталисане радне станице у сједишту 
Министарства и ВРЦ ВРС. На основу података и информација из система главне књиге 
Трезора као званичне финансијске књиге и евиденције, Министарство и Војска нису у 
законом предвиђеном року сачинили финансијске извјештаје за 2002-у годину. 
Финансијски извјештаји сачињени су у току обављања ревизије и презентовани 
ревизору. Министарство није сачинило финансијски извјештај о средствима на 
посебном рачуну Министарства. 

У Министарству и Војсци нису успостављене рачуноводствене политике тј. 
правила, процедуре и поступци конкретне примјене усвојених рачуноводствених 
стандарда. Усљед непостојања рачуноводствене политике утврђено је одсуство 
примјене усвојених рачуноводствених стандарда и општеприхваћених 
рачуноводствених начела. Одсуство примјене рачуноводствених стандарда и 
рачуноводствених начела манифестује се у слиједећем: 

- рачуноводственим необухватањем одређених пословних промјена и 
догађаја, 

- неправилним рачуноводственим обухватањем пословних промјена и 
догађаја, 

- нефункционалном организацијом кретања материјалне и финансијске 
документације и  

- непрецизним разграничењем надлежности и одговорности измећу 
Министарства и Војске у приступу систему главне књиге Трезора. 

Рачуноводствено необухватање и неправилно рачуноводствено обухватање пословних 
промјена и догађаја чини рачуноводствени систем непоузданом основом за 
финансијско извјештавање и доводи до неправилног финансијског извјештавања. 

Евиденције које су устројене у командама и јединицама Војске су непоуздане и 
неажурне и не одражавају праву слику стања и кретања средстава на располагању и 
употреби у Војсци. 

3.3 Систем интерне контроле 

На нивоу Министарства и Војске нису успостављена правила интерне контроле 
тј. упутства, процедуре и поступци организационих јединица и непосредних 
извршилаца, наредбодаваца и рачунополагача у управљању, располагању, 
трошењу и контроли трошења буџетских средстава. Функционисање интерних 
контрола отежано је и недоношењем подзаконских аката на основу Закона о одбрани и 
Закона о војсци а посебно у дијелу који се односи на материјално финансијско 
пословање и неусклађености постојећих аката. Контролно окружење односно 
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амбијент који је претпоставка успјешног функционисања интерних контрола 
према запажањима ревизора није на жељеном нивоу који би омогућио да се 
правила, процедуре и поступци интерне контроле у потпуности имплементирају 
у пракси. Нефункционисање интерних контрола манифестује се у слиједећем: 

- трошењем буџетских средстава изнад планираних у буџету, 

- ненамјенског трошења буџетских средстава, 

- непоштовање услова и правила набавки из Закона о набавкама роба, услуга и 
уступању радова, 

- непоштовање усвојених рачуноводствених стандарда и општеприхваћених 
начела, 

- постојање одређених материјалних и финансијских трансакција које нису 
рачуноводствено обухваћене или су неправилно рачуноводствено обухваћене, 

- примопредаја дужности наредбодаваца и рачунополагача не обавља се правилно 
а посебно у дијелу материјалне примопредаје, 

- попис новчаних средстава, имовине потраживања и обавеза не проводи се на 
прописан начин и у прописаним роковима и 

- могућим злоупотребама у располагању и руковању са имовином Министарства и 
Војске           

Обзиром да је 2002-ој години била учестала флуктуација кадрова укључујући и 
кадрове на функцијама наредбодаваца и рачунополагача примопредаја дужности била 
је неправилна и неуобичајена а посебно у дијелу материјалне примопредаје, тако да 
предаваоци дужности нису испунили своје новчане и материјалне обавезе према 
Министарству и Војсци (неоправдане аконтације, нераздужена основна средства и 
инвентар и сл.) 

У току 2002-е године настале су одговарајуће организацијско формацијске промјене у 
Војсци које су довеле до преформирања и расформирања једног броја команди и 
јединица Војске. ГШ ВРС није посебним актима регулисао ликвидацију пословања 
расформираних команди и јединица, нити је од стране ГШ ВРС обављена контрола 
ликвидације пословања. 

Попис имовине, потраживања, обавеза и новчаних средстава као облик унутрашњег 
надзора и контроле проведен је на нивоу Министарства, изузимајући попис 
некретнина(земљишта, пословних објеката, станова и гаража). На основу обављеног 
пописа у рачуноводству нису проведена књижења која се односе на одступање 
стварног стања од књиговодственог стања. На нивоу Војске попис имовине изузимајући 
попис некретнина је обављен током године и имао је више формални него суштински 
карактер. Попис потраживања, обавеза и новчаних средстава није обављен. 
Алтернативним методама пописа које провео ревизор утврђено је да је имовина Војске 
по наредбама надлежних лица из Војске уступљена лицима ван Војске не привремену 
употребу без накнаде и да постоји могућност да се та имовина трајно отуђи из Војске. 
Такође је утврђено да један број лица којима је престала служба у Војсци и даље 
користе средства Војске, и по основу кориштења тих средстава стварају  расходе на 
терет буџета, мада за то не постоји правни основ. Усљед пропуста приликом пописа 
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имовине и контроле над имовином стварају се могућности за злоупотребе и нарушава 
се имовинско стање Војске. 

На нивоу Министарства и Војске нема планског и организованог приступа 
контроли потчињених команди и јединица. Недостаци контроле у потчињеним 
командама и јединицама манифестују се неусмјеравањем прихода у корист 
јединственог рачуна трезора (у даљем тексту ЈРТ), неконтролисаним настајањем 
расхода, неконтролисаним располагањем новчаних средстава у благајни, 
непоштивање Закона о набавкама роба услуга и уступању радова, непоуздане и 
неажурне материјалне евиденције, неправилно провођење компензација и 
непровођење наређења претпостављених и неправилно извјештавање 
претпостављених. Примјер планског приступа контроли је рад Главне инспекције 
Министарства односно рад одјељења материјално финансијске инспекције.  

Контрола материјално финансијске документације на нивоу команди, јединица и 
Војнорачуноводственог центра Војске ( у даљем тексту ВРЦ) је више формалне 
природе и ријетки су примјери указивања на суштинске проблеме и пропусте. 

Интерна контрола Трезора није открила и спријечила настајање материјално значајних 
грешака у финансијским извјештајима и пословању Министарства и Војске. 

3.4 Набавке роба, услуга и уступање радова 

Набавке роба и услуга за потребе Министарства и Војске обављали су Управа за 
материјално обезбјеђење Министартсва, Управа за некретнине Министарства, Сектор 
за позадину ГШ ВРС, Сектор за оперативно штабне послове ГШ ВРС и команде и 
јединице Војске. Сви учесници у процесу набавке роба и услуга су обавезни да се 
придржавају правила, услова, процедура и поступака прописаних одредбама Закона о 
поступку набавки роба и услуга. Ревизијом је утврђено да је у процесу набавке 
роба и услуга било активности, процедура и поступака које нису у складу са 
одредбама Закона. 

На основу Закључка Владе РС од 06.03.2002-е године и Рјешења министра 
одбране од 27.05.2002-е године извршена је набавка трособног стана од 
Стамбене задруге Бања Лука по уговору од 28.05.2002-е године у вриједности од 
110.063 КМ. Набавка  стана финансирана је из буџетских средстава у вриједности 
од 95.000 КМ и из средстава корисника стана у вриједности од 15.063 КМ. У 
процесу набавке нису примјењени услови и правила утврђени чланом 4 и 7 
Закона. За набавке и изградњу станова нису предвиђена средства у буџету те је 
финансирање набавке стана извршено из средстава предвиђених за инвестиционо 
одржавање и представља ненамјенско трошење средстава и није у складу са чланом 8 
Закона о извршењу буџета. Набављени стан није књижен као имовина Министарства, 
већ је књижен као трошак инвестиционог одржавања. Министарство и корисник стана 
нису закључили уговор којим би се регулисала међусобна  права и обавезе уговорних 
страна у располагању и кориштењу стана. 

На основу Рјешења Министра одбране од 08.07.2002-е године одобрена су средства за 
изградњу стамбеног објекта у Сокоцу са 42 стамбене јединице, у износу од 2.400.000 
КМ од тога из буџетских средстава 1.200.000 КМ. На основу поменутог рјешења 
закључен је уговор са ГП Грађење Пале у вриједности од 1.904.763 КМ. По рјешењу 
министра одбране буџетска средства за изградњу стамбеног објекта обезбјеђују се из 
средстава остварених продајом некретнина што је у складу са чланом 259 Закона о 
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војсци, али с обзиром да у 2002-ој години није било прихода од продаје 
некретнина, финансирање изградње стамбеног објекта није усклађено  са чланом 
2 и чланом 8 Закона о извршењу буџета. 

У процесу набавке опреме по програму регрутације у 2002-ој години Министарство је у 
формалном смислу, у смислу поштовања процедура и поступака набавки придржавало 
се одредби Закона, али у суштинском смислу приликом избора најповољнијих понуда и 
најповољнијих понуђача није за све дијелове опреме изабрало најповољније понуде и 
најповољније понуђаче. Упоређујући цијене најповољнијих понуђача и цијене 
изабраних понуђача утврђено је да су расходи Министарства за 159.620 КМ већи 
у односу на расходе који би настали да су изабрани најповољнији понуђачи. 

За набавку 95.741 литара керозина у укупној вриједности од 66.636 КМ од предузећа 
Октан промет Бијељина није нам  презентована документација о процесу набавке 
односно о проведеном јавном надметању. Увидом у расположиву документацију 
утврђено је да је испорука керозина, обављена прије закључивања уговора те је 
закључивање уговора покриће за већ обављену испоруку. У поступку провођења 
уговорених набавки погонског горива  утврђено је да се не примјењују уговорене 
одредбе о контроли квалитета, да су различити поступци у погледу 
квантитативног и квалитативног пријема, да пријем 32.106 литре нафте није 
документован и да се погонска средства у потпуности не испоручују на 
уговорена мјеста. 

У процесу набавке рачунарске и канцеларијске опреме за потребе ГШ ВРС утврђено је 
да за сву опрему нису изабрани најповољнији понуђачи што је једним дијелом и 
послиједица непрецизних и нејасних услова јавног надметања објављених од стране 
ГШ ВРС. Приликом уговарања набавке опреме утврђено је одступање од услова 
из понуде тако је опрема уговорена и набављена по вишим цијенама од 
понуђених у понуди и набављена је опрема у већим количинама од количина  у 
огласу за јавно надметање и количина у понуди. На тај начин настали су расходи 
за 14.072 КМ већи од расхода који би настали да нису набављене веће количине 
опреме и по већим цијенама. 

У процесу набавки артикала хране за потребе Војске које је проводио Сектор за 
позадину ГШ ВРС утврђено је да за један дио набавки (месо и месне 
прерађевине) нису одабране најпововољније понуде односно најповољнији 
понуђачи према критеријима за вредновање понуда из општих услова за јавно 
надметање.  

- Комисија најповољније понуђаче према критеријима за вредновање понуда 
одбацује јер сматра да су понудили дампинг цијене, да су мање познати и 
провјерени без посебног образложења што на неки начин представља 
дискриминацију понуђача. 

- Комисија за избор најповољнијих понуђача у вредновању понуда није вредновала 
први и основни критериј квалитет артикала хране, а остале критерије као што су 
цијена, услови и начин плаћања, рокови испоруке нереално су вредновани или су 
измјењени у поступку уговарања на штету Војске. 

- За поједине артикле хране (месо и месне прерађевине) мјењани су рјешењима 
надлежних из сектора позадине ГШ ВРС добављачи  и услови испоруке,за шта 
ревизији није презентована адекватна документација. 
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- За поједине артикле хране (брашно) уговорене су и набављене веће 
количине од количина утврђених у условима за опште надметање те су 
усљед тога настали већи расходи за око 93.000 КМ а поједини артикли 
(сухомеснати производи) су набављани а да за њих није ни објављено јавно 
надметање, те су усљед тога настали расходи 144.000 КМ 

- Приликом уговарања набавки дошло је до промјена услова у односу на услове 
који су понуђачи понудили у понудама. Најчешћи услови код којих је дошло до 
промјена су повећање рокова испоруке и смањење  рокова плаћања са 90 или 60 
дана на 30 дана. Промјена услова приликом уговарања није дозвољена, а 
посебно ако та промјена услова иде на штету Војске као и у овом случају. 

За услуге печења и испоруке хљеба Сектор за позадину ГШ ВРС је прије уговарања 
утврдио правила и услове под којима ће команде и јединице уговарати печење и 
испоруке хљеба и тиме елиминисао поступак јавног надметања. Команде и јединице су 
тиме добиле пуну аутономију у избору добављача по унапријед одређеним условима. 
Поред тога што су команде и јединице имале аутономију у избору добављача 
непознати су критерији избора добављача и њихових локација у односу на локације 
крајњих корисника. Тако је нпр. једним дијелом гарнизон Бања Лука  снадбјеван 
хљебом из пекаре из Приједора. Плаћања услуга печења и испорука хљеба су се 
обављала путем компензација за брашно у омјеру 1 кг хљеба-1,4 кг брашна. Постојеће 
евидентирање не омогућава поуздан увид у размјену брашна, хљеба, а постојећа 
документација не пружа поуздан увид у обављене компензације. Овакав приступ 
праћењу стања кретања брашна и производа од брашна може да доведе до 
злоупотребе у трошењу и располагању брашном. 

За набавку 33 прстена официрске части у укупној вриједности од 29.139 КМ од златаре 
Голд Бања Лука није нам презентована документација о процесу набавке, да ли је 
проведено јавно надметање или је набавка проведена на један од начина предвиђених 
Законом. Такође нам није презентована документација за које намјене и којим поводом 
је извршена набавка. Увидом у приједлог плана буџета утврђено је да за наведену 
набавку нису планирана и предвиђена средства у буџету, те финансирање ове 
набавке није у складу са чланом 8 Закона о извршењу буџета. 

Набавке роба и услуга које су проводиле команде и јединице (са и без одобрења ГШ 
ВРС) у добром дијелу нису проведене у складу са одредбама Закона а односе се на 
набавку транспортних средстава, моторних возила, информатичке опреме и 
материјала. Стиче се утисак да стручне службе команди и јединица које обављају 
набавке нису довољно оспособљене и едуковане за ове послове.  

Ревизијом је утврђено да се вриједност набавки роба или услуга повећава анексом 
основног уговора. Увидом у анекс основних уговора првобитна вриједност набавке се 
повећава за више од 20% што није у складу са чланом 38 Закона. Такође је утврђено 
да се анексима основних уговора не повећава само првобитна вриједност већ се мјења 
и предмет уговора. Ревизијом је утврђено да су одређене испоруке роба и услуга 
настали и прије закључивања анекса уговора и анекс је био само покриће за већ 
обављене набавке. 

Поред већ утврђених појава да се приликом уговарања мијењају, услови дати у 
понуди на штету Војске, утврђено је да већи број уговора не садржи уговорне 
одредбе о заштити интереса Министарства и Војске. 
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Носиоци активности набавки роба и услуга и уступања радова не посједују планове 
инвестиција и инвестиционог одржавања. Планови набавке роба и услуга постоје у 
форми прегледа потреба за робама и услугама. Упоредном анализом прегледа 
потреба и уговора утврђено је да су уговорене веће количине роба веће вриједности 
од оних приказаних у прегледу потреба. Различитост приступа покретању, уговарању и 
спровођењу набавки роба и услуга условљена је и непостојањем прописа у форми 
подзаконског акта који су у складу са Законом били у обавези да донесу Министар 
финансија и Министар одбране. 

Заједничка констатација да за све набавке имовине као што су набавка и 
изградња станова, набавка моторних возила, рачунарске и канцеларијске опреме 
нису предвиђена средства у буџету , те да финансирање набавки ових средстава 
представља ненамјенско трошење средстава буџета у складу са чланом 8 Закона 
о извршењу буџета. Такође рачуноводствени третман набавки имовине је 
неправилан и неуобичајен што доводи до отежане контроле над њиховим 
располагањем и употребом, а уз нефункционалне интерне контроле може 
довести и до злоупотреба. 

3.5 Биланс стања 

Почетна књиговодствена стања новчаних средстава, потраживања, пласмана, 
средстава, обавеза, разграничења и извора средстава нису усаглашена са стварним 
стањем односно стварним вриједностима наведених билансних позиција и нису 
усаглашене са налазима ревизије из претходних извјештаја ревизора. Нису предузете 
мјере на плану процјењивања вриједности средстава, усаглашавања потраживања 
пласмана и обавеза са дужницима и повјериоцима и на основу тога усклађивање 
књиговодственог са стварним стањем . Услијед неправилно приказаних почетних 
стања односно вриједности наведених позиција неправилно је приказано и стање на 
крају 2002-е године. Пропусти Министарства, ВРЦ ВРС и Трезора су што је почетно 
стање унесено на самом крају 2002-е године када су проведена сва књижења која су 
могла имати утицај на промјене почетног стања. Напомињемо да због наведених и 
других пропуста главна књига Министарства и Војске нема рачуноводствену 
равнотежу а биланси стања Министарства и Војске немају билансну равнотежу, 
актива биланса стања приказана је у вриједности од 6.511.076 КМ а пасива у 
вриједности од 54.871.676 КМ, а исте су на крају 2001-е године биле 
уравнотежене. 

Биланс Трезора показује да се у благајнама ВРЦ-а ВРС, Команди и јединица налазе 
новчана средства у износу од 80.224 КМ. Прегледом благајне ВРЦ-а утврђено је да  у 
благајни нема новчаних средстава и да су команде и јединице оправдали новчана 
средства према благајни ВРЦ-а, што указује да је у благајнама стварно стање 
новчаних средстава мање од књиговодственог за 80.224 КМ. Ревизијом је утврђено да 
у благајнама команди и јединица постоје новчана средства остварена продајом 
расходоване имовине и пружањем услуга, те  усљед великог броја команди и јединица 
није могуће прецизно утврдити укупан износ новчаних средстава. 

Краткорочна потраживања Министарства према билансу Трезора су 11.151.168 КМ, а 
краткорочна потраживања утврђена пописом су 12.555.475 КМ, што указује на 
неусаглашеност потраживања приказаних у билансу и потраживања утврђених 
пописом. Највећи дио потраживања од 9.415.312 КМ односи се на сумњива и спорна 
потраживања која потичу из ранијих година. Значајан износ сумњивих и спорних 
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потраживања није усаглашен или се оспорава од стране дужника што указује да су ова 
потраживања нереално приказана и да је нереално очекивати да се ова потраживања 
наплате, обзиром да Министарство не посједује документацију о настанку и постојању 
ових потраживања. 

Рјешењем министра одбране од 08.05.2002-е године регулисано је да се сви расходи 
који се односе на рјешавање стамбених питања припадника  Министартва и Војске 
посебно рачуноводствено евидентирају и да се у складу са актима којима се рјешавају 
стамбена питања рачуноводствено евидентирају и потраживања од лица која 
рјешавају стамбено питање. Ревизија је утврдила да се потраживања по наведеном 
основу рачуноводствено не евидентирају.  

Краткорочна потраживања Министарства по основу датих аконтација су 291.617 КМ, а 
односе се на потраживања од припадника Министарства, Војске и лица ван 
Министарства и Војске. У неоправданим аконтацијама има и аконтација које се односе 
на лица која нису више у служби у Министарству и Војсци, а потичу из ранијих година, 
што указује да су ова потраживања нереално приказана и да је нереално очекивати 
њихову наплату. Предузете мјере на плану наплате потраживања по основу датих 
аконтација нису дале резултате. 

У оквиру краткорочних потраживања Министарства нису приказана потраживања 
Министарства од физичких и правних лица по основу издавања у закуп 
земљишта и пословних простора у износу од 706.718 КМ. 

Краткорочна потраживања Војске према билансу Трезора су 2.920.156 КМ и односе се 
на потраживања по основу датих аванса. Значајан износ потраживања по основу датих 
аванса потиче из ранијих година, која нису усаглашена са дужницима те се поставаља 
питање реалног приказивања потраживања. 

У оквиру краткорочних потраживања Војске нису приказана потраживања команди и 
јединица по основу извршених услуга лицима ван Војске, мада је ревизијом утврђено 
постојање таквих потраживања. Такође нису приказана потраживања од лица 
припадника Војске по основу датих аконтација иако је утврђено да има неоправданих 
аконтација. Увидом у документацију о исплаћеним аконтацијама утврђено је да се 
аконтације не правдају у прописаним роковима тако да има неоправданих 
аконтација по неколико година. На појединим документима немогуће је утврдити 
за које намјене су исплаћене аконтације и ко је одобрио исплату аконтација. Нису 
предузете адекватне мјере од стране старјешина команди и јединица да се 
исплаћене аконтације оправдају. 

Стална средства-имовина Министарства, према билансу Трезора, приказана су у 
неотписаној вриједности од 7.308.102 КМ, а стална средства-имовина Војске према 
билансу Трезора приказана су у неотписаној вриједности од 1.313.146 КМ. Поменута 
вриједност имовине представља дио вриједности имовине којом располаже 
Министарство и Војска, јер у овој вриједности није обуваћена реална вриједност 
земљишта, објеката инфраструктуре, управних, пословних и стамбених зграда и других 
некретнина изузетно високе вриједности које опредјељују вриједност имовине 
Министарства и Војске. Неприказивањем вриједности земљишта и других некретнина у 
рачуноводству нису створени услови за приказивање промета земљишта и других 
некретнина. 
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У току 2002-е године Министарство је вршило набавку сталних средстава-имовине као 
што су станови, стамбено пословни објекти и моторна возила а да набавка истих није 
рачуноводствено евидентирана као повећање вриједности имовине. Војска је у 2002-ој 
години вршила набавку транспортних средстава, информатичке опреме, друге 
канцеларијске опреме и намјештаја а набавка истих није рачуноводствено 
евидентирана као повећање вриједности имовине. Такође напомињемо да је у току 
2002. године извршено расходовање и продаја основних средстава а да то 
рачуноводствено није евидентирано као смањење вриједности имовине. 

Усљед неадекватног рачуноводственог евидентирања имовине и непоштовања 
рачуноводствених стандарда који се односе на стална средства не само да је 
неправилно приказана вриједност имовине већ је отежан надзор и контрола над 
имовином, а стварају се и могућности злоупотреба са имовином.   

Краткорочне обавезе Министарства приказане су у билансу у износу од 1.046.674 КМ и 
представљају обавезе Министарства настале у 2002-ој години. Краткорочна 
разграничења приказана су у износу од 677.916 КМ и представљају обавезе настале у 
2001-ој и ранијим годинама. Краткорочне обавезе и разграничења приказана у билансу 
нису усклађена са краткорочним обавезама и разграничењима утврђеним пописом. 

Краткорочне обавезе Војске приказане су у билансу у износу од 9.208.728 КМ и 
представљају обавезе Војске настале у 2002-ој години. Краткорочна разграничења 
приказана су у износу од 44.795.570 КМ и представљају обавезе настале у 2001-ој 
години и ранијим годинама. ВРЦ није утврдио износ обавеза Војске према ПВЛ и РУВ 
којима је престала служба у Војсци и исплаћена отпремнина и није по том основу 
умањио краткорочна разграничења. Поред краткорочних обавеза приказаних у 
билансу, ревизија је утврдила да је Војска створила обавеза у укупном износу од 
7.934.054 КМ, а које нису књижене у систему главне књиге Трезора и за тај износ 
ће се повећати обавезе и расходи Војске за 2002-у годину. 

Ревизија је провела поступке комфирмација са највећим повјериоцима Војске и том 
приликом су утврђена неслагања између података о обавезама приказаним у ВРЦ-у и 
података о потраживањима у рачуноводству повјерилаца. Проведеним поступцима 
комфирмација утврђено је да су у ВРЦ-у обавезе приказане у мањем износу за 
19.483.141 КМ у односу на потраживања повјерилаца. Са повјериоцима са којима 
смо провели поступке комфирмације ВРЦ није обављао усаглашавања стања 
обавеза односно потраживања или по обављеном усаглашавању није 
предузимао мјере да се књиговодствено стање усагласи са стварним. Такође је 
утврђено да команде и јединице Војске не достављају редовно документацију о 
насталим обавезама ВРЦ, тако да је идентификовано да документација касни по 
неколико мјесеци. Наведени налази указују да приказано стање краткорочних обавеза 
и разграничења не одговара стварном стању, те је неопходно приступити 
усаглашавању стања са повјериоцима. 

Према извјештају Трезора о неплаћеним судским рјешењима  утврђено је да је на дан 
31.12.2002-е године обавезе Министарства и Војске по судским извршним рјешењима 
износи 2.281.676 КМ и да тај износ није прокњижен у оквиру краткорочних обавеза и 
разграничења Министарства и Војске. 

За измиривање обавеза путем обавезне мултилатералне компензације Министарство 
је пријавило обавеза у износу од 3.103.897 КМ, а према извјештају АПИФ-а 
реализовано је 2.690.752 КМ. ВРЦ је у име Војске пријавио обавезе у износу од 
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16.473.738 КМ, а према извјештају АПИФ-а реализовано је 10.585.737 КМ. Путем 
мултилатералне компензације извршено је укупно 13.276.489 КМ обавеза 
Министарства и Војске. Ревизијом је утврђено да су поједине обавезе компензоване у 
већем износу од пријављених. Такође је ревизијом утврђено да су пријављене обавезе 
за мултилатералну компензацију у већем износу од стварно прокњижених обавеза на 
дан 31.12.2001-е године. 

   

3.6 Планирање и извршење буџета 

Приједлогом буџета за 2002-у годину Министарство је исказало потребе за буџетским 
средствима у износу од 12.726.180 КМ, а Војска у износу од 146.134.541 КМ. 
Ребалансом буџета за 2002-у годину Министарству су одобрена буџетска средства у 
износу од 14.430.571 КМ, а Војсци у износу од 104.921.583 КМ. Министарство и Војска 
су у неколико наврата упозоравали Владу на недостатак буџетских средстава за 
финансирање функционалних задатака, на неопходност ребаланса буџета и 
реалокације буџетских средстава. По обављеном ребалансу буџета Одлуком Владе од 
27.12.2002-е године буџетска средства војске умањена су за 78.915 КМ тако да је буџет 
за потребе Војске 104.921.583 КМ. По обављеном ребалансу буџета и даље су 
обављане реалокације средстава у оквиру одобреног буџета да би се тим 
реалокацијама надомјестила прекорачења на појединим буџетским позицијама. 
За поменуте реалокације недостаје Одлука Владе што није у складу са чланом 8 
Закона о извршењу буџета. Планирање приједлога буџета и ребаланса буџета 
обавља се на начин да нема међусобне усклађености између планираних 
задатака и потреба за буџетским средствима за финансирање тих задатака , што 
у основи има за послиједицу трошење буџетских средстава изнад планираних у 
буџету и ненамјенско трошење буџетских средстава. Министарство и Војска немају 
утврђену методологију планирања буџета (буџетирања) која би обезбједила реалан и 
једнообразан приступ планирања буџетских средстава и усклађеност планова задатака 
и планова финансирања. 

Министарство је поред Буџетом планираних средстава користило и средства са рачуна 
Министарства у Кристал банци уз сагласност Министра финансија у износу од 945.236 
КМ. Тиме је Министарство финансија неовлаштено извршило ребаланс Буџета 
Министарства у наведеном износу. 

Министарство је такође користило и дио средстава Дирекције остварен продајом 
наоружања и војне опреме у износу од 344.708 КМ. Кориштење средстава са рачуна 
Министарства у Кристал банци и средстава Дирекције у укупном износу од 
1.289.944 КМ није обухваћено извјештајем о извршењу буџета Министарства. За 
наведени износ ће се повећати расходи Министарства за 2002-у годину. 

Војска је поред Буџетом предвиђених средстава користила и средства прихода која су 
оствариле команде и јединице Војске, а која нису у складу са чланом 19 Закона о 
трезору уплаћивана на јединствен рачун трезора. У току ревизије утврђено је да је дио 
команди и јединица Војске остварио приходе од око 579.000 КМ и да су средства 
прихода утрошена за финансирање текућих расхода команди и јединица Војске. 
Команде и једнице Војске провеле су компензације у износу од 254.512 КМ који такође 
с једне стране представљају приходе, а с друге стране расходе команди и јединица.  
Износ од 833.512 КМ није обухваћен извјештајем о извршењу буџета Војске. За 
наведени износ ће се повећати остали приходи Буџета, а повећаће се и расходи 
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Војске. Имајући у виду да команде и јединице нису пријавиле  све остварене приходе и 
све проведене компензације, утврђено је да у командама и јединицама постоје новчана 
средства од остварених прихода или документација о насталим расходима те ревизор 
изражава резерву у погледу висине исказаних прихода и висине расхода насталих  по 
основу кориштења прихода. 

Преглед извршења буџета у Министарству одбране за 2002. годину 

 

Редни 
број 

Економск
и код Назив Буџет 

Извршење 
буџета по 

налазу ревизије 
Разлика Индекс 

1 2 3 4 5 6 (5-4) 7 (5/4) 

1 6100 Текући трошкови 
(2+6+16) 

9.704.230 12.708.139 3.003.909 130,95 

2 6110 Плате и накнаде 
запослених (3+4+5) 

6.707.500 6.463.846 -243.654 96,37 

3 6111 Бруто плате 5.456.400 5.390.020 -66.380 98,78 

4 6112 Накнаде трошкова 
запослених 

851.100 1.073.826 222.726 126,17 

5 6112 Накнаде трошкова 
запослених деминери 

400.000  -400.000 0,00 

6 6130 Трошкови материјала и 
услуга(7+8+9+10+11+12

+13+14+15) 

2.103.644 4.806.017 2.702.373 228,46 

7 6131 Путни трошкови 200.544 194.953 -5.591 97,21 

8 6132 Трошкови енергије 408.600 264.548 -144.052 64,74 

9 6133 Трошкови комуналних 
услуга 

418.296 390.476 -27.820 93,35 

10 6134 Набавка материјала 598.100 2.896.324 2.298.224 484,25 

11 6135 Трошкови превоза и 
горива 

66.900 174.152 107.252 260,32 

12 6136 Закуп имовине и 
опреме 

48.568 57.382 8.814 118,15 

13 6137 Трошкови рутинског 
одржавања 

135.579 104.430 -31.149 77,03 

14 6138 Трошкови осигурања и 
банкарских услуга 

24.258 36.251 11.993 149,44 

15 6139 Уговорене услуге 202.800 687.501 484.701 339,00 
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16 6330 Отпремнине за 
отпуштене раднике 

Министарства 

893.087 1.438.276 545.189 161,05 

17 8200 Капитални расходи 
(17+18+19) 

0 313.172 313.172  

18 8210 Трошкови сталних 
средстава 

0  0  

19 8213 Набавке опреме 0 313.172 313.172  

20 8216 Ремонт и 
инвенстиционо 
одржавање  

0 0 0  

21 8233 За измирење обавеза 
из претходне године 

1.181.441 1.921.095 739.654 162,61 

22  Програм регрутације 3.544.900  -3.544.900 0,00 

23  Укупни расходи 
(1+21+22) 

14.430.571 14.942.406 511.8355 103,55 

 

У колони буџет исказан је буџет по ребалансу буџета а расходи на име програма 
регрутације исказани су у оквиру расхода по намјенама како је то исказано и у 
финансијском извјештају. 

 

Преглед извршења буџета за ВРС у 2002. години 

 

Редни 
број 

Економски 
код Назив Буџет 

Извршење 
буџета по 

налазу ревизије Разлика Индекс 

1 2 3 4 5 6 (5-4) 7(5/4) 

1 6100 Текући трошкови 
(2+6+16) 

96.686.277 102.378.936 5.692.659 105,89 

2 6110 Плате и накнаде 
запослених (3+4+5) 

57.975.485 63.956.092 5.980.607 110,32 

3 6111 Бруто плате 51.469.395 52.418.605 949.210 101,84 

4 6112 Накнаде трошкова 
запослених 

6.506.090 11.537.487 5.031.397 177,33 

6 6130 Трошкови материјала 
и 

услуга(7+8+9+10+11+
12+13+14+15) 

22.991.722 23.156.829 165.107 100,72 
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7 6131 Путни трошкови 1.329.400 1.101.569 -227.831 82,86 

8 6132 Трошкови енергије 3.189.400 2.977.941 -211.459 93,37 

9 6133 Трошкови комуналних 
услуга 

675.500 1.994.901 1.319.401 295,32 

10 6134 Набавка материјала 8.303.122 7.624.960 -678.162 91,83 

11 6135 Трошкови превоза и 
горива 

4.951.700 3.748.771 -1.202.929 75,71 

12 6136 Закуп имовине и 
опреме 

155.000 102.495 -52.505 66,13 

13 6137 Трошкови рутинског 
одржавања 

4.020.900 4.540.492 519.592 112,92 

14 6138 Трошкови осигурања 
и банкарских услуга 

195.600 72.319 -123.281 36,97 

15 6139 Уговорене услуге 171.100 993.381 822.281 580.06 

16 6330 Отпремнине за 
демобилисане 
припаднике ВРС 

15.719.070 15.266.015 -453.055 97,12 

17 8200 Капитални расходи 
(18+19+20) 

850.000 867.354 17.354 102,04 

18 8210 Трошкови сталних 
средстава 

0 95.000 95.000  

19 8213 Набавке опреме 0 0 0  

20 8216 Ремонт и 
инвенстиционо 
одржавање  

850.000 772.354 -77.646 90,87 

21 8233 За измирење 
обавеза из 

претходне године 

7.385.306 7.385.306 0 100,00 

22  Укупни расходи 
(1+20+21) 

104.921.583 110.631.596 5.710.013 105,45 

 

Из напријед наведених прегледа извршења буџета утврђено је да је Министарство за 
финансирање својих активности утрошило више 511.825 КМ у односу на планирана 
средства у буџету, а Војска је утрошила више 5.710.013 КМ у односу на планирана 
средства у буџету. Треба напоменути да расходи Војске нису коначни јер 
документација о створеним обавезама и расходима и даље пристиже из команди и 
јединица у ВРЦ ВРС. Такође се очекује да ће доћи до повећања обавеза и расхода 
након усаглашавања обавеза са повјериоцима, на шта указују налази проведених 
комфирмација.  

Команде и јединице Војске су обављајући редовне активности, остварили приходе и те 
приходе нису усмјеравале у корист ЈРТ. Остварене приходе команде и јединице 
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усмјеравале су за покриће текућих расхода и о томе путем благајничких извјештаја 
извјештавали ВРЦ. ВРЦ податке из благајничких извјештаја команди и јединица није 
уносио у главну књигу Војске односно у систем главне књиге Трезора. Ревизијом је 
утврђено да је око 579.000 КМ прихода и расхода није прокњижен у систем главне 
књиге Трезора. Износ од 579.000 КМ је један дио прихода које су оствариле команде и 
јединице Војске, док се други налази у облику новчаних средстава или докумената у 
командама и јединицама. Ревизијом је такође утврђено да постоји недопустиво велика 
временска разлика између времена наплате прихода и времена настанка расхода што 
указује да су новчана средства дуго времена била неангажована или су била 
злоупотребљавана. Неусмјеравање прихода на ЈРТ није у складу са чланом 19 Закона 
о трезору. 

Команде и јединице Војске су уз сагласност Сектора позадине ГШ ВРС обављале 
компензације. Путем сагласности Сектор за позадину ГШ ВРС је командама и 
јединицама одређивао услове под којим и са ким ће обавити компензације укључујући 
и продајне цјене по којима ће се испоручивати поједини артикли. Продајне цјене су по 
правилу биле мање или једнаке набавним цијенама тих артикала што је доводило до 
штетних компензационих уговора за Војску. Налози за компензације су испостављени 
прије него што су постојала међусобна потраживања и обавезе, што није у складу са 
чланом 336 Закона о облигационим односима. Ревизијом је утврђено да је проведено 
компензација у вриједности од 254.512 КМ и да је документација достављена ВРЦ. 
ВРЦ податке о компензацијама није уносио у главну књигу Војске односно у систем 
главне књиге Трезора. Ревизија је такође утврдила да је износ компензација већи од 
наведеног а да команде и јединице документацију нису доставили ВРЦ-у. Активности 
команди и јединица на плану компензација нису усклађене са одредбама члана 6 
Закона о извршењу буџета. 

Према члану 12 Правилника о платама и другим новчаним примањима ПВЛ министар 
одбране доноси одлуку о вриједности бода за обрачун плата ПВЛ. Рјешење министра 
одбране о вриједности бода за обрачун плата ПВЛ у 2002-ој години није примјењивано, 
обрачун плата ПВЛ се вршио по Наређењу начелника ГШ ВРС које није усклађено са 
рјешењем министра, а начелник ГШ ВРС није надлежан да утврђује вриједност бода за 
обрачун плата ПВЛ. По аналогији вриједност бода за обрачун разлике плата ПВЛ 30 
КЦ утврђује рјешењем министар одбране али у пракси вриједност бода за обрачун 
разлике плате 30 КЦ утврђивао је рјешењем начелник ВРЦ-а чија то није надлежност.  

Право на разлику плате ПВЛ 30 КЦ регулисано је наређењем Министра одбране из 
2000-те године . ВРЦ приликом обрачуна разлике плате ПВЛ 30 КЦ није дослиједно 
проводио наређење министра одбране и није уважавао некомпатибилност Правилника 
о платама и другим новчаним примањима ПВЛ ВРС и Уредбе о платама и другим 
новчаним примањима ПВЛ ВЈ и на тај начин погрешно утврдио вриједност бода за 
обрачун  разлике плата и погрешно извршио обрачун разлике плата и створио 
расхопде веће од оних који би настали да се придржавало наређења  министра 
одбране. 

Из буџетских средстава Војске, припадницима Војске исплаћивана је накнада за 
опремање стана мада та накнада није предвиђена Правилником о накнади путних и 
других трошкова у ВРС. Исплата поменуте накнаде извршена је позивом на Правилник 
о накнади путних и других трошкова у ВЈ. Наведене исплате нису у складу са 
чланом 257 Закона о војсци. 



 Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

17 

 

 

 

Накнада за дежурство у војно здравственим установама утврђена је Правилником о 
накнади путних и других трошкова, исплата накнаде није обављена на начин и у 
висини утврђеној Правилником, исплата је извршена на основу наређења Начелника 
ГШ ВРС које није у складу са чланом 20 и 21 Правилника о накнади путних и других 
трошкова. 

Накнада лицима ангажованим на пословима деминирања утврђена је Правилником о 
накнади путних и других трошкова. Средства за исплату ове накнаде одобрена су у 
оквиру буџета Министарства, а исплата и рачуноводствени третман одвија се у оквиру 
Војске. Прегледом исплатних спискова утврђено је да се накнада исплаћује и лицима 
која не припадају деминерским јединицама. Спискови лица које достављају 
деминерске јединице по форми и садржају су такви да онемогућавају суштинску и 
рачунску контролу. Износи накнаде из спискова које достављају деминерске јединице 
разликују се од износа накнада у коначном исплатном списку. Није дефинисано ко је 
наредбодавац за кориштење буџетских средстава намјењених за накнаду 
деминерима што није у складу са чланом 269 Закона о војсци. 

Актом министра одбране од 15.06.2001. године утврђена је висина трошкова мобилних 
телефона на терет буџетских средстава у износу од 70 КМ. Начелник ГШ ВРС је својим 
наређењем од 05.09 .2002. године утвдио да је висина трошкова мобилних телефона 
на терет буџетских средстава 100 КМ, што није у складу са актом министра одбране. 
Ревизијом је утврђено да су на терет буџетских средстава исплаћивани рачуни у 
знатно већем износу од 100 КМ.  

 Инжињеријске јединице Војске, ангажоване су на пружању услуга и извођења радова 
по наређењима Начелника ГШ ВРС. У наређењима начелника ГШ ВРС између осталог 
је регулисано да јединице са наручиоцима радова закључују уговоре којима би се 
регулисале међусобна права и обавезе уговорних страна. Јединица је у обавези да 
примјерак уговора достави ГШ ВРС, а да по завршетку радова извјештај достави ГШ 
ВРС. Ревизијом је утврђено да има послова на којима су ангажоване јединице да 
претходно нису закључени уговори, да и закључени уговори нису достављени ГШ ВРС 
и да су извјештаји о обављеним радовима  непотпуни јер не садрже податке о 
приходима, расходима, реализацији других уговорених обавеза. ГШ ВРС није 
обављао контролу ангажовања инжињеријских јединица а посебно материјално 
финансијског пословања, што није у складу са чланом 277 Закона о војсци. 

У случајевима гдје су закључени уговори, утврђено је да један дио извршених радова 
није фактурисан и да нису приказана потраживања по основу обављених услуга у 
износу од 52.534 КМ и обавезе према добављачима у износу од 63.227 КМ. Наплата 
потраживања и измирење обавеза обављало се путем компензација, а да претходно 
нису испуњени услови из члана 336 Закона о облигационим односима. Новчана 
средства по основу наплате извршених радова нису запримљена и књижена у 
благајни, та новчана средства су кориштена за финансирање текућих расхода за које 
нам је презентована неадекватна финансијска документација. Присутна је неубичајена 
временска разлика између времена наплате прихода и времена настанка расхода што 
поред тога да новчана средства нису била запримљена у благајну, може да 
проузрокује одређене злоупотребе. Документација о обављеним компензацијама 
наплаћеним приходима и насталим расходима није достављена ВРЦ и није 
прокњижена у систему главне књиге Трезора што није у складу са чланом 19 Закона о 
трезору. 
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Инжињеријска јединица Војске нема евиденцију примљених и реализованих наређења 
ГШ ВРС, закључених уговора на основу тих наређења, те се у појединим случајевима 
не може утврдити под којим условима и околностима је јединица ангажована и какви су 
ефекти ангажовања. ГШ ВРС није прописао цјеновник ангажовања инжињеријских 
јединица на пружању услуга и извођења радова.  

Одлуком Владе РС од 12.08.2002. године одобрено је да Републичка дирекција робних 
резерви прода Министарству за потребе Војске прехрамбених артикала у вриједности 
од 1.771.675 КМ. На основу наведене Одлуке ГШ ВРС и Републичка дирекција робних 
резерви закључили су 29.08.2002. године купопродајни уговор у вриједности од 503.660 
КМ. Војска је у периоду децембар 2001 - мај 2002 године обавила јавна надметања за 
набавку хране и на тај начин се обезбједила артиклима за 2002. годину. Овом Одлуком 
Влада РС је створила обавезе и расходе у износима већим од расположивих 
средстава за те намјене што није у складу са чланом 8 Закона о извршењу буџета. 
Одлука Владе није објављена у Службеном гласнику Републике Српске што није у 
складу са чланом 34 Закона о влади.   

4 Закључци 

Из проведених ревизионих активности и утврђених налаза произилазе слиједећи 
закључци: 

4.1 Реализација препорука из претходног извјештаја ревизора 

- Препоруке главног ревизора из ранијих ревизорских извјештаја нису проведене у 
цијелости.  Одређене неправилности и неусклађености констатоване у 
претходним ревизорским извјештајима констатоване су и у овом ревизијском 
извјештају. 

4.2 Рачуноводствени систем 

- На нивоу Министарства и Војске нису успостављене рачуноводствене 
политике као претпоставка потпуне и дослиједне примјене 
рачуноводствених начела и рачуноводствених стандарда. Постојећи 
рачуноводствени систем није поуздана основа за управљање, располагање 
и трошење буџетских средстава и финансијско извјештавање. 

4.3 Систем интерних контрола 

- На нивоу Министарства и Војске није успостављен функционални систем 
интерних контрола који омогућава контролу управљања, располагања и 
трошења буџетских средстава, заштиту имовине Министарства и Војске и 
пословање усклађено са постојећом правном регулативом. Контролно 
окружење односно амбијент у коме се одвија интерна контрола није на 
задовољавајућем нивоу. 

- Попис имовине, новчаних средстава, потраживања и обавеза не спроводи се у 
складу са одредбама Закона о рачуноводству и Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем. Попис у 
суштинском смислу не представаља облик унутрашњег надзора и контроле. 
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- На нивоу Министарства и Војске нема планског и организованог приступа 
контроли команди и јединица Војске, а посебно се то односи на инжињеријске 
јединице 

4.4 Набавке роба, услуга и уступање радова 

- Активности Министарства и Војске на плану набавке роба , услуга и уступања 
радова нису усклађене са одредбама Закона о поступку набавке, роба, услуга и 
уступању радова и добрим пословним обичајима. 

4.5 Биланс стања 

- Биланс стања као финансијски извјештај не приказује реално и истинито 
имовинско и финансијско стање Министарства и Војске. Биланс стања као 
финансијски извјештај нема билансну равнотежу, а главна књига Министарства и 
Војске као извор биланса стања нема рачуноводствену равнотежу. 

- Министарство и Војска нису у потпуности извршили усаглашавање обавеза према 
добављачима а у дијелу у ком су обављена усаглашавања нису предузеле мјере 
да се утврђене неусаглашености ријеше и утврди стварно стање обавеза 
Министарства и Војске према добављачима. 

- Министарство и Војска нису у потпуности извршили усаглашавања потраживања 
од купаца и значајан дио потраживања није уопште рачуноводствено обухваћен. 
Предузете мјере на плану наплате потраживања и правдања аконтација нису на 
потребном нивоу и не дају резултате. 

4.6 Планирање и извршење буџета 

- Налази ревизије указују да пословање Министарства и Војске у 2002. години 
није усклађено са оредбама Закона о извршењу буџета, Закона о поступку 
набавке роба, услуга и уступању радова, Закона о трезору, Закона о 
облигационим односима, Закона о војсци, Закона о рачуноводству и других 
подзаконски прописа. 

- Планирање приједлога буџета и ребаланс буџета обавља се на начин да нема 
међусобне усклађености између планова задатака и планова финансирања тих 
задатака. 

- По обављеном ребалансу буџета и даље су обављене реалокације буџетских 
средстава да би се тим реалокацијама надомјестила прекорачења на појединим 
буџетским позицијама. За поменуте реалокације недостају Одлуке Владе РС што 
није у складу са одредбама Закона о извршењу буџета. 

- Расходи у посматраном периоду у Министарству су већи од средстава 
предвиђени буџетом за 511.835 КМ  или за 3,55 %,а у Војсци  су расходи  већи од 
средстава предвиђених буџетом за 5.710.013 КМ или за 5,45 %, а присутне су и 
појаве ненамјенског трошења буџетских средстава што је у супротности са са 
одредбама Закона о извршењу буџета. 

- Налази ревизије указују да су Министарство и Војска стварали обавезе и расходе 
и користили средства за намјене за које нису предвиђена средства у Буџету, што 
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указује на појаву ненамјенског трошења буџетских средстава и није у складу са 
одредбама Закона о извршењу буџета.  

- Приходе које су оствариле команде и јединице Војске од продаје расходованог 
наоружања и војне опреме и пружања услуга цивилном сектору кориштени су за 
финансирање текућих потреба команди и јединица а нису у складу са  Законом о 
трезору, усмјеравани у корист ЈРТ. 

- Одређене активности команди и јединица Војске које резултирају материјалним и 
финансијским трансакцијама одвијали су се ван оквира ВРЦ ВРС, Трезора РС и 
над њима није било контроле од стране Министарства и Војске. 

- Међусобни односи Министарства и Војске с једне стране и Дирекције са друге 
стране нису уређени у складу са одредбама Закона о министарствима, Закона о 
одбрани и Закона о војсци, а посебно односи који се тичу финансирања Дирекције 
и расподјеле средстава остварених продајом наоружања и војне опреме 

- Подзаконска акта у надлежности  Владе или министра одбране, а која произилазе 
из одредаба Закона о одбрани, Закона о војсци и других Закона нису донесена, а 
од утицаја су на функционисање Министарства и Војске. Постојећи подзаконски 
акти нису у потпуности усклађени са важећим Законима. 

5 Препоруке 

На основу утврђених закључака проистеклих из налаза ревизије препоручује се 
министру одбране слиједеће: 

5.1 Препоруке ревизора 

- Предузети мјере да се препоруке из овог и претходних извјештаја ревизора у 
потпуности имплементирају на свим нивоима у Министарству и Војсци.       

5.2 Рачуноводствени систем 

- На нивоу Министарства и Војске успоставити рачуноводствене политике и 
на тај начин обезбједити претпоставке за потпуну и дослиједну примјену 
рачуноводствених начела и рачуноводствених стандарда. 

 

5.3 Систем интерних контрола 

- На нивоу Министарства и Војске успоставити функционалан систем интерне 
контроле над управљањем, располагањем и трошењем буџетских 
средстава, заштитом имовине Министарства и Војске. Успоставити 
контролно окружење односно контролни амбијент за функционисање 
интерних контрола на свим нивоима ангажовања. 

- Попис имовине, новчаних средстава, потраживања и обавеза проводити у складу 
са одредбама Закона о рачуноводству и Правилника о начину и роковима вршења 
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пописа и усклађивања књиговодственог и стварног стања. Попис организовати и 
проводити на начин да суштински буде облик надзора и контроле. 

- Ангажовањем главне инспекције Министарства обавити контролу: 

1. пословања инжињеријске јединице ГШ ВРС за период 2000-2002 година укључујући 
и изградњу објекта за потребе инжињеријске јединице. 

2. убирања прихода и трошење средстава од прихода у оперативним саставима 
Војске. 

3. располагања и руковање са потрошним добрима код логистичких база  и других 
команди и јединица као што су гориво, мазиво, резервни дјелови, брашно и други 
артикли хране 

4. пословања ВУ Крајина Бања Лука 

5. остваривања права на накнаду по Правилнику о путним и другим трошковима у 
Војсци 

5.4 Набавке роба, услуга и уступању радова  

- Набавке роба и услуга и уступања радова обављати уз примјену правила, 
услова, поступака и процедура утврђених одредбама Закона о поступку 
набавке роба и услуга и уступању радова и у складу са добрим пословним 
обичајима. 

5.5 Биланс стања 

- Министарство и Војска ће по обављеном попису стање имовине, новчаних 
средстава, потраживања, пласмана и обавеза извршити одређена процјењивања 
и стварно стање усагласити са књиговодственим стањем. 

- Извршити усаглашавање обавеза из пословних односа, а по обављеном 
усаглашавању обавити корективна књижења. Претходно је неопходно обезбједити 
да  команде и јединице доставе валидну документацију о постојању обавеза. 
Посебну пажњу посветити усаглашавању обавеза са јавним предузећима и војним 
установама. 

- Извршити усаглашавањем потраживања из пословних односа, потраживања за 
дате авансе и аконтације, обавити корективана књижења и предузети мјере на 
плану наплате потраживања, аванса и аконтација. 

5.6 Планирање и извршење буџета 

- Пословање Министарства и Војске ускладити са одредбама  Закона о извршењу 
буџета, Закона о набавкама роба, услуга и уступању радова, Закона о трезору, 
Закона о рачуноводству, Закона о облигационим односима, Закона о одбрани и 
Закона о војсци. 

- Планирање приједлога буџета обављати на начин и у роковима предвиђеним 
Законом о буџетском систему и водећи рачуна о усклађености планова задатака и 
планова финансирања. 
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- Нормативно регулисати област производње и промета НВО. Неопходно је 
регулисати у складу са одредбама Закона о министарствима, Закона о одбрани и 
Закона о војсци међусобне односе Министарства, Војске и Дирекције, а посебно 
односе који се тичу финансирања Дирекције и расподјеле средстава остварених 
продајом НВО. 

- Обезбједити доношење подзаконских аката на основу Закона о одбрани и Закона 
о војсци и других закона. Постојећа подзаконска акта усагласити са одредбама 
закона и стварним могућностима за њихово провођење. 

- Сопствене приходе које остваре команде и јединице Војске усмјеравати у корист 
јединственог рачуна трезора у складу са Законом о трезору 

- Стварање обавеза и расхода вршити до висине расположивих средстава у 
буџету, предвиђена буџетска средства за финансирање Министарства и 
Војске користити намјенски у складу са одредбама Закона о буџетском 
систему и Закона о извршењу буџета. 

 

 


