Извјештај о извршењу буџета Агенције за форензичка
испитивања и вјештачења за период 01.01. до 31.12.2019.
године - образложење

У складу са члановима 14. и 22. Закона о финансирању институција БиХ („Службени
гласник“ БиХ бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), Правилником о финансијском
извјештавању институција БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 25/15 и 91/17),
Правилником о измјенама и допунама Правилника о финансијском извјештавању
институција БиХ, број: 01-05-02-10985-1/17 и Инструкцијом за сачињавање годишњег
извјештаја о извршењу Буџета буџетских корисника број: 05-16-2-188-1/20 достављамо
вам Извјештај Агенције за форензичка испитивања и вјештачења о извршењу Буџета
буџетских корисника за период 01.01. до 31.12. 2019. године.
У табеларном прегледу приказана је реализација Буџета са 31.12.2019. године, као и
упоредни подаци из истог периода претходне године на дан 31.12.2018. године.
Економски код

1
6111 Бруто плате
6112 Накнаде запослених
6131 Путни трошкови
6132 Издаци за телеф. и пошт
6133 Издаци за енергију и комун.
6134 Издаци за набавку матер.
6135 Издаци за услуге превоза
6136 Унајмљивање простора
6137 Издаци за текуће одржавање
6138 Издаци за осигурање и банкар.
6139 Уговорене услуге
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У току извјештајног периода до краја децембра 2019. године било је привремено
финансирање које подразумијева провођење само започетих активности без
проширивања или почињања нових пројеката и наравно без капиталног улагања што је
онемогућило успоставу нових лабораторијских капацитета у Агенцији.
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У извјештајном периоду, нето плата са прековременим радом исплаћена је у износу
од 353.574 КМ и нето стимулација 4.998 КМ, док је на конту накнада за вријеме
боловања, накнада годишњег одмора, накнада за државне и вјерске празнике исплаћен
износ од 82.993 КМ. На контима пореза и доприноса исплаћен је износ од 293.854 КМ.
Укупни трошкови бруто плата и накнада у наведеном периоду са припадајућим
порезима и доприносима су износили 735.419 КМ и чине 40% средстава одобрених
буџетом за 2019. годину. Извршење буџета на овој ставци у односу на 2018. годину је на
истом нивоу из разлога што је у априлу споразумно прекинут радни однос са једним
државним службеником, те је ангажован један приправник, а у току је процедура
запошљавања једног државног службеника на позицију стручни савјетник и једног
референта. Исплаћене су плате и припадајуће накнаде за укупан број запослених,
односно 24 запосленика на неодређено и три лица на одређено вријеме и то два
именована лица и један приправник. Укупан број запослених у Агенцији за форензичка
испитивања и вјештачења на дан 31.12.2019. године је 27.
Буџет на ставци Накнада трошкова запослених извршен је 77,8% у односу на
одобрена средства на овој ставци. На ставци Трошкови накнада за превоз утрошено је
17.001 КМ, док за трошкове смјештаја и одвојени живот није било реализације јер
запосленици који имају право на ове накнаде нису користили то право. Накнаде за топли
оброк исплаћене су у висини од 31.746 КМ. Регрес за годишњи одмор износи 7.800 КМ,
јубиларне награде 1.277 КМ, док је помоћ у случају смрти исплаћена у износу од 2.553
КМ, а за помоћ у случају повреде на раду запосленог није било исплаћених средстава.
Плаћени порези и доприноси на накнаде износе 14.000 КМ. Укупни издаци за накнаде
са припадајућим порезима и доприносима износе 73.149 КМ и чине 4% средстава
одобрених буџетом за 2019. годину. На овој ставци је извршење мање и износи 77,80 %
у односу на 2018. годину због већ наведених разлога.
Путни трошкови су остварени у износу од 38.993 КМ, а што износи 97,5% од укупно
одобрених средстава. Службена путовања, реализована у протеклом периоду имала су
за циљ успоставу регионалне сарадње и остварење међународних контаката са
институцијама које се баве форензичким испитивањима и вјештачењима, као и
присуство обукама и семинарима из ускоспецијализованих области. У Агенцији је
проведен поступак акредитовања у складу са BAS ISO/IEC 17 025, а у току је поступак
за увођење у чланство у Мрежи европских форензичких института (ENFSI). Како би се
одржала акредитација и провео поступак придруживања чланству у ENFSI, неопходно
је учешће у раду радних група из појединих области форензичких испитивања и
вјештачења, као и обавезно присуство редовним годишњим састанцима, а за ове намјене
потребно је издвојити знатна финансијска средства.
Издаци за телефонске услуге износе 17.866 КМ, што је 94% од укупно одобреног
буџета за 2019. годину на овој ставци. Извршење на овој ставци је у складу са
планираним трошковима и интерним актима који регулишу ову област.
У извјештајном периоду укупан трошак на позицији Издаци за енергију и комуналне
услуге износи 66.369 КМ, односно 99,1% од укупно одобреног буџета на овој позицији
за 2019. годину. На основу Споразума о процентуалном учешћу у трошковима за
комуналне услуге који је потписан са Државнoм агенцијом за истраге и заштиту (SIPA),
а која је смјештена у истој згради у којој и Агенција, 10% укупних трошкова отпада на
Агенцију.
Издаци за набавку материјала остварени су у износу од 50.180 КМ, а што је 25.9% у
односу на одобрена средства на овој позицији. Извршење на овој позицији је на знатно

нижем нивоу у односу на реализацију средстава у 2018. години. У извјештајном периоду
је проведен поступак набавке лабораторијског материјала, с тим да су уговори, након
уложене жалбе и поновног провођења поступка, потписани у децембру 2019. године.
Имајући у виду препоруку Канцеларије за ревизју институција БиХ није извршено
терећење средстава за 2019. годину. Поступци јавне набавке су покретани благовремено
али због дужине рокова који се односе на провођење поступка и рокове испоруке
лабораторијског материјала није било могуће реализовати испоруку у току буџетске
године. Наведена ситуација се дјелимично одразила на динамику извршења појединих
врста вјештачења.
Са успоставом нових лабораторија и у наредном периоду доћи ће до повећане потребе
за лабораторијским материјалом, па је потребно обезбиједити додатна средства на овој
позицији.
Издаци за услуге превоза и горива остварени су у износу од 21.180 КМ, а што је 92.1%
од одобреног буџета на овој позицији. У току 2018. године проведен је поступак набавке
новог специјализованог возила чија испорука је извршена почетком 2019. године. Број
службених возила повећан је на укупно 6, од чега су 4 специјализована возила. Повећање
броја возила, те повећање обима послова довело је до повећања утрошка средстава на
овој позицији у односу на 2018. годину.
Издаци за текуће одржавање су остварени у износу од 158.611 КМ, односно 99.7%
од укупно одобреног износа средстава на овој позицији. У извјештајном периоду
проведена су неопходна одржавања везана за редовно сервисирање лабораторијске
опреме и службених возила Агенције, набавка лиценци за већ постојеће програме који
се користе за провођење редовних радних активности у лабораторијама, као и набавка
антивирус програма. Поред наведеног извршена је и планирано увезивање система
видео надзора а у циљу обезбјеђења потребних услова за цертификацију безбједносног
подручја.
Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета остварени су у
износу од 5.072 КМ односно 72.5 % од укупно одобреног буџета за 2019. годину.
Средства одобрена на овој ставци утрошена су за набавку услуга обавезног осигурања
возила и каско осигурања за шест возила која су власништво Агенције, те за трошкове
услуга путничког здравственог осигурања. Извршење на овој позицији је мање у односу
на извршење у 2018. години. Понуда достављена за пружање услуга осигурања од
аутоодговорности и каско осигурања је била повољнија од понуде у периоду који
претходи извјештајном периоду што је омогућило уштеду средстава на овој позицији.
Уговорене услуге остварене су у износу од 36.602 КМ односно 98.9% од укупно
одобреног буџета за 2019. годину. На овој позицији није дошло до значајнијих промјена
планираног у односу на утрошена средства. У току 2019. године настављене су
активности на процесу акредитације, те је Агенцији 13.09.2019 године одобрена
акредитација према стандарду BAS ISO 17025:2006 од стране надлежног тијела Босне и
Херцеговине. Агенција је прва форензичка институција у области безбједности која је
акредитована институција на подручју Босне и Херцеговине.
На позицији капиталних издатака одобрена су средства тек са усвајањем Закона о
буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза за 2019. годину, у
износу од 400.000 КМ, а реализована су у укупном износу од 92.628 КМ. За набавку и
занављање компјутерске опреме утрошено је 6.524 КМ, за набавку опреме за пренос
података и гласа утрошен је износ од 6.807 КМ, а за набавку фотографске опреме износ
од 2.252 КМ, те за набавку лабораторијске опреме утрошено је 27.133 КМ.

