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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Негативно мишљење
Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општине Ново
Горажде који обухвата: Биланс стања, Биланс успјеха, Извјештај о промјенама нето
имовине, Биланс новчаних токова, Периодични извјештај о извршењу буџета и
Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима са стањем на
дан 31.12.2019. године и за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом смо
обухватили преглед значајних трансакција, објашњавајућих напомена уз
финансијске извјештаје и примјену рачуноводствених политика у ревидираном
периоду.
По нашем мишљењу, због значаја питања наведених у пасусу Основ за негативно
мишљење, Консолидовани годишњи финансијски извјештај Општине Ново Горажде,
не приказују истинито и објективно, у свим материјалним аспектима, финансијско
стање имовине и обавеза на дан 31.12.2019. године и извршење буџета за годину
која се завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског
извјештавања.
Основ за негативно 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 детаљније је описана у пасусу Одговорност ревизора.
Ревизију смо спровели у складу са ISSAI 130 - Етичким кодексом, испунили смо наше
остале етичке одговорности и независни смо у односу на субјекта ревизије.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази, с обзиром на прописани оквир
финансијског извјештавања довољни и одговарајући и да обезбјеђују основ за наше
ревизијско мишљење о финансијском стању имовине, обавеза и извора и извршењу
буџета.
Као што је наведено под тачком 3. извјештаја:
Попис имовине и обавеза на дан 31.12.2019. године Општина Ново Горажде није
организовала и извршила у складу са одредбама Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и
обавеза.
Као што је наведено под тачком 6. извјештаја:
Код сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја за 2019. годину, Општина
Ново Горажде није извршила консолидацију како је прописано чланом 123.
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике, јер није извршено укључивање јавних установа и
јавних предузећа који су под њеном контролом или значајним утицајем.
Као што је наведено под тачком 6.1.2. извјештаја:
Позиција грантова je прецијењена за 21.504 КМ, јер су у оквиру истих евидентирани
расходи за коришћење роба и услуга, што није у складу са чланом 95. Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Ново Горажде за
период 01.01-31.12.2019. године
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Издаци за отплату дугова су потцијењени за 133.667 КМ, jер Општина Ново Горажде
није исказала издатке по основу измирења обавеза по рјешењима о одгођеном
плаћању пореског дуга и отплату краткорочне позајмице на позицији издатака за
отплату дугова сходно одредбама члана 116. став (4) и (6) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачкама 6.2.1. и 6.3.1. извјештаја:
Дугорочна потраживања су исказана више за 45.335 КМ, краткорочна потраживања
за 325.680 КМ и приходи обрачунског карактера за 491.896 КМ, а мање је исказан
финансијски резултат ранијих година за 120.881 КМ, јер краткорочна и дугорочна
потраживања за ненаплаћене порезе нису евидентирана у складу са Упутством о
примјени МРС-ЈС 23 - Приходи од трансакција које нису трансакције размјене
(порези и преноси).
Као што је наведено под тачком 6.3.1. извјештаја:
Краткорочни пласмани и финансијски резултат ранијих година више су исказани за
31.500 КМ, јер није извршена процјена наплативости датих зајмова на дан
билансирања сходно одредбама члана 73. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике.
Остала краткорочна потраживања су више исказана за 31.335 КМ због погрешног
евидентирања и неевидентирања пословних промјена (наплата потраживања, отпис
и класификација помоћи), што није у складу са чланом 68. и 71. Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике и чланом 72. став (2) и 73. став (5) Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике.
Краткорочно разграничени приходи и финансијски резултат ранијих година су
потцијењени за 35.532 КМ због погрешног евидентирања наплате потраживања у
ранијем периоду, што није у складу са чланом 72. став (2) Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике.
Приликом израде Консолидованог финансијског извјештаја, Општина Ново Горажде
није елиминисала позиције краткорочне финансијске имовине и разграничења
унутар истих јединица власти и краткорочних обавеза и разграничења унутар истих
јединица власти у износу од 1.828.268 КМ сходно члану 122. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике.
Имовина која се даје у закуп није исказана као инвестициона имовина, што није у
складу са чланом 29. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и захтјевима МРС-ЈС - 16
Инвестициона имовина, параграфи 7, 20 и 26.
Вриједност зграда и објеката, као и финансијски резултат ранијих година су
прецијењени за 271.905 КМ, јер Општина Ново Горажде није извршила признавање
губитка од умањења вриједности објеката на локацији Троврх, сходно параграфима
52. и 54. МРС-ЈС 21 – Умањење вриједности имовине која не генерише готовину.
Општина није извршила пренос са средстава у припреми на средства у употреби
саобраћајне објекте у вриједности од 28.801 КМ и гријне, расхладне и заштитне
опреме у вриједности од 9.875 КМ, што није у складу са чланом 42. Правилника о
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рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.3.2.1. извјештаја:
Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од банака су прецијењене за 329.893
КМ, а потцијењене су дугорочне обавезе по зајмовима од ентитета за 79.436 КМ.
Такође, потцијењене су обавезе по зајмовима примљеним од ентитета који
доспијевају на наплату до годину дана за 90.652 КМ и обавезе по дугорочним
зајмовима примљеним од банака који доспијевају на наплату до годину дана за
159.805 КМ. Наведено није у складу са чланом 72. став (9), 76, 77. и 84. Правилника
о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике.
Обавезе за лична примања прецијењене су за 57.792 КМ, а потцијењене су остале
дугорочне обавезе (4.452 КМ) и остале краткорочне обавезе (53.340 КМ), јер
Општина Ново Горажде није правилно евидентирала обавезе по споразумима о
репрограму пореских обавеза са Министарством финансија Републике Српске.
Наведено није у складу са чланом 72. став (9), 75. и 83. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Такође, прецијењене су обавезе за лична примања у износу од 482.500 КМ и обавезе
из пословања у земљи у износу од 15.090 КМ, а потцијењен финансијски резултат
ранијих година у износу од 497.590 КМ, због грешака из ранијег периода на нивоу
свих потрошачких јединица.
Као што је наведено под тачком 6.3.3. извјештаја:
Општина није у оквиру ванбилансне активе и ванбилансне пасиве евидентирала
мјенице дате као средство обезбјеђења за преузете кредите (1.974.816 КМ),
гаранције за уредно извршење уговора (1.377 КМ) и привремене ситуације за
„Изградњу Културно-омладинског центра у Новом Горажду“ која се књижи у Главној
књизи трезора Министарства финансија Републике Српске (79.349 КМ), што није у
складу са чланом 89. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.4. извјештаја:
Токови готовине у 2019. години нису тачно исказани у износу од 133.667 КМ, јер су
одливи по основу плаћања обавеза одгођеног пореског дуга (121.291 КМ) и по основу
измирења краткорочне позајмице (12.376 КМ) погрешно укључени у одливе готовине
из пословних активности. Сходно наведеном, прецијењени су одливи готовине из
пословних активности, а потцијењени одливи готовине из активности финансирања у
износу од 133.667 КМ.
Као што је наведено под тачкама 6.5, 6.6. и 6.7. извјештаја:
Општина Ново Горажде није у Напоменама уз финансијске извјештаје дала
образложење везано за сталност пословања, што није у складу са МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја параграфи 15 (ц) и 38.
Напомене уз финансијске извјештаје Општине Ново Горажде не садрже све
потребне информације у складу са чланом 46. Правилника о финансијском
извјештавању буџетских корисника и нису у потпуности објелодањене информације
према захтјевима МРС-ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја.
Јавна установа Центар за социјални рад Ново Горажде није саставила Напомене уз
финансијске извјештаје.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Ново Горажде за
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Кључна питања ревизије
Кључна питања ревизије су она питања која су по нашем професионалном
мишљењу била најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за годину
која се завршава на дан 31. децембар 2019. године. Ова питања смо размотрили у
оквиру ревизије финансијских извјештаја као цјелине, а у формирању цјелокупног
нашег мишљења не дајемо одвојено мишљење о овим питањима. Осим питања
описаних у пасусу Основ за негативно мишљење одредили смо да нема других
питања кoja треба објавити у извјештају о ревизији.
Одговорност руководства за финансијске извјештаје
Начелник општине Ново Горажде је одговоран за припрему и фер презентацију
финансијских извјештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима
за јавни сектор и Међународним стандардима финансијског извјештавања. Ова
одговорност обухвата осмишљавање, примјену и одржавање интерних контрола које
су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја који не
садрже материјално значајне погрешне исказе настале усљед преваре и грешке;
одговарајућа објелодањивања релевантних информација у Напоменама уз
финансијске извјештаје; одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених
политика и рачуноводствених процјена које су примјерене датим околностима и
надзор над процесом извјештавања. При изради финансијских извјештаја
руководство је одговорно да процијени сталност пословања и да објелодани питања
везана за временску неограниченост пословања.
Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја
Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да ли финансијски извјештаји,
као цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе узроковане преваром
или грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који садржи наше
мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања, али није
гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима ревизије
увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје.
Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја.
Због чињенице да се ревизија спроводи провјером на бази узорка и да у систему
интерних контрола и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења,
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор
поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном скептицизму,
укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским
извјештајима, насталих усљед преваре и грешке. Приликом процјене ризика, ревизор
разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију
финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су
одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања одвојеног мишљења
о ефективности интерних контрола. Ревизија такође укључује оцјену примијењених
рачуноводствених политика утемељених на временској неограничености пословања
и значајних процјена извршених од стране руководства, као и оцјену опште
презентације финансијских извјештаја.
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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, кључним
ревизијским питањима и другим важним питањима и значајним налазима ревизије,
укључујући значајне недостатке у систему интерних контрола који се могу
идентификовати током ревизије.

Бања Лука, 28.07.2020. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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II

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији усклађености

Мишљење са резервом
Уз ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општине Ново Горажде за
2019. годину, извршили смо ревизију усклађености активности, финансијских
трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним
законским и другим прописима.
По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом,
активности, финансијске трансакције и информације исказане у Општини Ново
Горажде за 2019. годину су, у свим материјалним аспектима, у складу са прописима
којима су регулисане.
Основ за мишљење са резервом
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.
Као што је наведено под тачком 4. извјештаја:
Општина Ново Горажде није поштовала одредбе Закона о јавним набавкама у дијелу
који се односи на објављивање на веб страници основних елемената уговора за
проведене поступке набавки, за набавку додатних радова на санацији локалних
путева уговор је закључен након обављеног посла, за набавке угља и угоститељских
услуга нису проведени поступци набавки и тендерском документацијом за санацију
макадамског пута Букова Раван-Хајрадиновићи, санацију локалне депоније за
одлагање смећа, изградњу и монтажу топловодног котла и изградњу пјешачке стазе
је захтијевана гаранција за извршење уговора, а уговорима није предвиђено
достављање исте.
Као што је наведено под тачком 6.3.2.1. извјештаја:
Помоћне књиге обавеза нису усаглашене са Главном књигом трезора, што није у
складу са чланом 18. став (8) и 27. Закона о трезору. Обавезе за лична примања по
основу пореског дуга у помоћној књизи главне књиге трезора су исказане више за
најмање 1.696.183 КМ од стања обавеза за лична примања утврђених ревизијом.
Одговорност руководства за усклађеност
Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја,
начелник Општине Ново Горажде 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
6
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свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане.
Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске
доказе о томе да ли је пословање Општине Ново Горажде обухваћено према
дефинисаним критеријумима, усклађено са законским и другим прописима.
Процедуре подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са
законима и прописима који регулишу пословање Општине Ново Горажде.

Бања Лука, 28.07.2020. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Ново Горажде за
период 01.01-31.12.2019. године
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III

РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА

Препоруке везане за финансијске извјештаје
Препоручује се начелнику Општине Ново Горажде да обезбиједи да се:
1) попис имовине и обавеза врши у складу са Правилником о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза,
2) приликом израде Консолидованог финансијског извјештаја Општине,
трансакције које су идентификоване као предмет елиминације, елиминишу у
цјелости из консолидованог извјештаја, као и да се у Консолидовани
финансијски извјештај Општине укључују и финансијски извјештаји
контролисаних ентитета сходно члану 122. и 123. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике,
3) евидентирање грантова, трансфера између различитих јединица власти,
расхода, издатака и обавеза по кредитима врши у складу са Правилником о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике,
4) обрачунски приходи и потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и
непореске приходе евидентирају у складу са Упутством о примјени МРС-ЈС 23
- Приходи од трансакција које нису трансакције размјене (порези и преноси),
5) приликом обрачуна амортизације у потпуности примјењују амортизационе
стопе прописане Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа за
буџетске кориснике,
6) дневник благајне књижи у року који је дефинисан чланом 11. став (8) Закона о
рачуноводству и ревизији Републике Српске,
7) учешћа у капиталу по основу оснивачког улога исказују у складу са чланом 61.
став (4) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике и чланом 67. и 78. Правилника о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике,
8) изврши признавање губитка од умањења вриједности улагања у објекат Троврх,
како је то одређено параграфима 52. и 54. МРС-ЈС 21 – Умањење вриједности
имовине која не генерише готовину, као и да се изврши процјена земљишта које
припада објекту ДЦ Градина, те да се у складу са истом изврши евидентирање,
9) имовина која се даје у закуп евидентира као инвестициона имовина у складу са
чланом 29. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и захтјевима МРС-ЈС 16
- Инвестициона имовинa, параграфи 7, 20. и 26,
10) у сарадњи са комуналним предузећем утврди укупна вриједност водоводног
система Устипрача и изврши евидентирање у пословним књигама,
11) врши процјена завршености инвестиција у току, те да се у складу са истим врши
активирање,
12) у складу са МРС-ЈС 3 - Рачуноводствене политике, промјене рачуноводствених
процјена и грешке, изврши исправка грешака из ранијег периода (параграфи 4653),
13) ванбилансна евиденција исказује у складу са чланом 89. Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике,
14) Извјештај о новчаним токовима саставља у складу са захтјевима наведеним у
МРС-ЈС 2 – Извјештај о новчаним токовима (параграфи 18, 22. и 26).
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15) у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањују информације у
потпуности у складу са захтјевима МРС-ЈС и чланом 46. Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника.

Препоруке везане за усклађеност пословања
Препоручује се начелнику Општине Ново Горажде да обезбиједи да се:
1) донесу или ускладе интерна акта сходно одредбама Закона о систему интерних
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске,
2) набавке роба, услуга и радова врше у складу са чланом 6, 8, 72. став (5) и 75.
став (2) Закона о јавним набавкама и чланом 7. Правилника о јавним набавкама
Општине,
3) буџет доноси и проводи у складу са Законом о буџетском систему Републике
Српске, Законом о фискалној одговорности у Републици Српској и Законом о
трезору,
4) донесе Дугорочни план за измирење пренесених обавеза из ранијег периода и
да се у складу са истим планирају средства за њихово измирење,
5) усагласи Колективни уговор код послодавца Општине Ново Горажде са новим
законским прописима (Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на
доходак, Посебни колективни уговор о измјенама и допунама Посебног
колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике
Српске),
6) изврши усаглашавање стања помоћних књига и Главне књиге трезора у складу
са чланом 27. Закона о трезору.
Препоручује се Скупштини општине да донесе потребне интерне акте у складу са
Законом о спорту (члан 10, 11. и 19), Законом о јавним путевима (члан 10. став 2, 13.
став 4 и 16. став 6) и Законом о комуналним дјелатностима (члан 21. став 3 и 22).

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Ново Горажде за
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Закон о буџетском систему Републике Српске;
Закон о фискалној одговорности у Републици Српској;
Закон о трезору;
Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике
Српске;
Одлука о извршењу буџета/ребаланса буџета Општине Ново Горажде за
2019. годину;
Закон о локалној самоуправи;
Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе;
Закон о раду;
Закон о доприносима;
Закон о порезу на доходак;
Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске;
Закон о јавним набавкама;
Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске;
Закон о уређењу простора и грађењу;
Закон о шумама;
Закон о водама;
Закон о јавним путевима;
Закон о комуналним дјелатностима;
Закон о концесијама;
Закон о заштити од пожара;
Закон о комуналним таксама;
Закон о спорту и Правилник о категоризацији спортова у Републици Српској;
Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за
запослене у јавном сектору;
Закон о социјалној заштити;
Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем;
Правилник о условима за оснивање установа социјалне заштите;
Правилник о јавним набавкама Општине Ново Горажде.

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Ново Горажде
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V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Општина Ново Горажде (у даљем тексту: Општина) остварује своје надлежности у
складу са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) и обухвата 5 мјесних заједница у којима живи 3.117 становника,
према коначним резултатима пописа из 2013. године.
У складу са утврђеним критеријумима за оцјену развијености, Одлуком Владе
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 120/18), Општина је
за 2019. годину сврстана у категорију изразито неразвијених јединица локалне
самоуправе.
Органи Општине су Скупштина и начелник. Скупштина (чини је 13 одборника) је
орган одлучивања и креирања политике, а начелник заступа и представља Општину
и носилац је извршне власти.
Средства за рад Општине у 2019. годину обезбијеђена су из пореских и непореских
прихода, грантова и трансфера између буџетских корисника.
У 2019. години из буџета Општине у потпуности је финансирана Јавна установа
Центар за социјални рад, док је дјелимично финансирана Јавна установа Народна
библиотека Божидар Горажданин (нижи буџетски корисници).
Општина је у законом прописаном року доставила примједбе на Нацрт извјештаја о
проведеној финансијској ревизији. Главна служба за ревизију јавног сектора
Републике Српске је са дужном пажњом размотрила изнесене примједбе и
оцијенила да се исте могу прихватити у смислу брисања дијела основа за
квалификацију за усклађеност. Примједбе у суштини немају утицаја на налазе
ревизије, препоруке и дато мишљење.
Препоруке дате у овом извјештају, у циљу њиховог наглашавања, болдоване
су и писане италик словима.

2.

Провођење препорука из претходног извјештаја

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске извршила је у току 2018.
године преглед статуса препорука датих у Извјештају о ревизији Консолидованих
финансијских извјештаја за кориснике буџета Општине за 2015. годину. Према
Извјештају о спровођењу препорука (ИП005 - 18 од 13.07.2018. године) Општина је
од укупно 20 датих препорука провела шест препорука, три препоруке је дјелимично
провела, а 11 препорука није провела. У 2019. години проведена је препорука везана
за усклађеност пословања која се односи на провођење програма утрошка
намјенских средстава (тачка 6.1.1.1. извјештаја).
За дјелимично проведенe препоруке образложења су дата у наставку извјештаја, а
односе се на признавање прихода (тачка 6.1.1.1. извјештаја), евидентирање
грантова и дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета (тачка
6.1.2.1. извјештаја), процјене наплативости потраживања и исправке вриједности
потраживања (тачка 6.2.2. и 6.3.1.1. извјештаја), процјене и евидентирања покретне
војне имовине (тачка 6.3.1.2. извјештаја) и преноса улагања у електродистрибутивну
мрежу на електродистрибутивно предузеће. У 2018. години, Општина је на
електродистрибутивно предузеће пренијела износ улагања у електродистрибутивну
мрежу од стране Општине у износу од 169.738 КМ, док улагање у
електродистрибутивну мрежу у насељу Требешко брдо у износу од 5.734 КМ није
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Ново Горажде за
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пренесено. Такође, дјелимично је проведена и препорука везана за усклађеност
пословања која се односи на примјену Закона о јавним набавкама (тачка 4.
извјештаја).
Препоруке које нису проведене односе се на исправку грешке из ранијег периода
(тачка 6.3.2.1 извјештаја), предузимање активности на наплати краткорочних
позајмица (тачка 6.3.1.1. извјештаја), евидентирање краткорочних разграничења
(тачка 6.3.1.1. извјештаја), рекласификацију дијела пословних објеката на
инвестициону имовину (тачка 6.3.1.2. извјештаја), усаглашавање помоћне
евиденције нефинансијске имовине у сталним средствима са Главном књигом
Општине (тачка 6.3.1.2. извјештаја) и објелодањивања информација у Напоменама
уз финансијске извјештаје (тачка 6.7. извјештаја), те препоруке везане за
усклађеност пословања које се односе на намјенско трошење накнада (тачка 6.1.1.1.
извјештаја).

3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

Организација и рад органа Општине, послови, надлежности и одговорности,
финансирање, учешће грађана у локалној самоуправи, сарадња и представљање,
као и друга питања од значаја за рад и обављање послова дефинисани су Законом
о локалној самоуправи и ближе уређени Статутом Општине (“Службени гласник
Општине”, број: 4/15 и 4/17).
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
општинској управи Општине („Службени гласник Општине“, број: 3/18, 1/19 и 11/19)
систематизована су 24 радна мјеста са 25 извршилаца, а на дан 31.12.2019. године
запослено је 25 извршилаца, од чега су 4 приправника и два функционера, док
предсједник и потпредсједник Скупштине своју функцију обављају волонтерски.
За послове систематизоване Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста закључен је један уговор о дјелу и један уговор о
привременим и повременим пословима, што није у складу са чланом 204. и 205.
Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број: 1/16 и 66/18).
Скупштини Општине није поднесен извјештај о раду Општинске управе, сходно
одредбама члана 59. став (1) тачка 14) Закона о локалној самоуправи.
Скупштина општине није донијела Стратегију развоја локалних путева и улица у
насељу, Одлуку о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање локалних
путева и улица и акт о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити
локалних путева, улица у насељу и путних објеката на њима сходно члану 10. став
(2), 13. став (4) и 16. став (6) Закона о јавним путевима („Службени гласник
Републике Српске“, број 89/13).
Програм развоја спорта на период од четири године није донесен, што није у складу
са чланом 10. и 11. Закона о спорту (”Службени гласник Републике Српске”, број:
4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), нити је донесена Одлука о категоризацији спорта, што
није у складу са чланом 19. Закона о спорту.
Програм обављања комуналних дјелатности из области заједничке комуналне
потрошње за 2019. годину није донесен у року прописаним чланом 21. став (3)
Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број:
124/11 и 100/17), а обавеза плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и
уређаја заједничке комуналне потрошње није прописана, што није у складу са
чланом 22. поменутог закона.
Општина није донијела акт о процедури уплата на рачун и исплата са рачуна у
систему јединственог рачуна трезора како је дефинисано чланом 9. Закона о трезору
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 28/13 и 103/15).
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Општина није успоставила помоћну књигу за потраживања, како је дефинисано
чланом 27. Закона о трезору и не користи модул потраживања, како је дефинисано
Одлуком о начину организовања трезора у Општини од 26.12.2012. године.
Туристичка организација је престала са радом с тим да није извршена измјена у
књизи „Регистар буџетских корисника“ сходно члану 17. Закона о трезору, нити је
измијењена Одлука о начину организовања трезора у Општини од 26.12.2012.
године.
Попис имовине и обавеза на дан 31.12.2019. године у Општини није организован и
извршен у складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза („Службени
гласник Републике Српске“, број 45/16 - у даљем тексту: Правилник), јер:
- поједина средства на пописним листама не садрже инвентурне бројеве, а
појединим су додијељени исти инвентурни бројеви,
- дугорочна потраживања, мјенице, гаранције за уредно извршење посла,
потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе, краткорочно
разграничени приходи, обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на
наплату до годину дана, обавезе за грантове и краткорочне обавезе и разграничења
из трансакција унутар јединица власти нису били предмет пописа, што није у складу
са чланом 2. став (2), 4. и 5. Правилника,
- дио имовине и обавеза је пописан без доказа да је извршено усаглашавање
података о стањима са подацима преузетим из документације која одражава
екстерну потврду стања, што није у складу са чланом 12. став (2) и 18. став (5)
Правилника, с тим да приликом пописа нису сачињене пописне листе за обавезе и
финансијску имовину,
- попис медицинске опреме и евиденција исте у помоћној књизи описно не одговара
документацији која упућује на исту (достављена документација упућује да је у
питању Пројекат гријања у Дому здравља),
- за дио имовине и обавеза који је пописан комисија није сачинила упоредни преглед
и утврдила узроке неслагања, односно није извршено усаглашавање
књиговодственог са стварним стањем, чиме нису испуњени циљеви пописа
дефинисани чланом 5. став (1) до (3) Правилника (готовина и готовински
еквиваленти, обавезе за порезе и доприносе, дугорочне обавезе за зајмове и
обавезе из пословања),
- Централна пописна комисија је сачинила Извјештај о извршеном попису са
приједлогом мјера, који нема форму коначног извјештаја о попису, док извјештаји
појединачних комисија не садрже све потребне елементе прописане чланом 20.
Правилника,
- Извјештај Централне пописне комисије је сачињен 13.05.2020. године, умјесто
мјесец дана прије истицања рока за припрему и презентацију финансијског
извјештаја, како је дефинисано чланом 20. став (2) Правилника о попису. Исти је
усвојен 14.05.2020. године.
У току ревизије, на одабраном узорку од стране ревизије проведене су независне
потврде (конфирмације) салда потраживања и обавеза и том приликом утврђено је
материјално значајно одступање код добављача Окац д.о.о. Ново Горажде и код
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске
(детаљније тачка 6.3.2. извјештаја).
Помоћни програм основних средстава не садржи све потребне податке (инвентурни
број, назив добављача, датум набавке за средства набављена прије 2017. године,
фабрички број и друге релевантне карактеристике имовине). Нису обезбијеђене
систематичне евиденције сталних средстава (једно средство је евидентирано у
помоћној књизи на више шифри и у оквиру једне шифре евидентирано је више
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Ново Горажде за
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самосталних цјелина са посебним карактеристикама), с тим да шифре нису
инвентурни бројеви, већ су исте редни бројеви које програм сам додјељује. У
евиденцији основних средстава се налазе ставке које су набављене као инвентар
или потрошни материјал (тениски рекет, лопте и сл), чиме успостављена евиденција
не даје податке о правој вриједности појединачних средстава и укупне имовине.
Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама од 31.12.2015. године који је донијела Општина није усаглашен са
Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број:
115/17 и 118/18). Међутим, у процесу евидентирања пословних догађаја, Општина је
највећим дијелом примјењивала Правилник који је донијело Министарство
финансија Републике Српске.
Поједине одредбе Правилника о интерним контролама и интерним контролним
поступцима из 2015. године нису усклађене са Законом о систему интерних
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске – у даљем тексту: Закон
(„Службени гласник Републике Српске“, број 91/16), што није у складу са чланом 59.
наведеног закона. Истим је дефинисано да се на основу административних и
рачуноводствених интерних контролних поступака утврђених овим правилником
утврђују ризици и мјере за ублажавање, што није адекватно, јер процјена ризика
треба да претходи дефинисању контролних активности, а не обрнуто. Правилником
није предвиђено преиспитивање процјењених ризика у складу са стварним
околностима, и није дефинисано континуирано праћење, преиспитивање и
успостављање нових мјера усмјерених на управљање идентификованим ризицима.
Такође, у Општини није вршен мониторинг (надгледање) провођења интерних
контрола и интерних контролних поступака.
У складу са наведеним законом и Упутством о начину и поступку успостављања и
спровођења система финансијског управљања и контроле - у даљем тексту:
Упутство (''Службени гласник Републике Српске“, број 99/17), предузете су сљедеће
активности: донесени су планови рада за успостављање и развој система
финансијског управљања и контрола за 2019. и 2020. годину, сачињене изјаве у вези
са достигнутим степеном развоја система интерних финансијских контрола за 2019.
годину, о планираним мјерама за успостављање недостигнутог нивоа развоја
система интерних финансијских контрола за 2020. годину и изјава о визији и мисије
Општине, те је сачињен годишњи извјештај. У вези са претходно наведеним није
сачињен полугодишњи извјештај (члан 15. став (1) Закона), успостављен регистар
ризика (члан 8. став (2) Закона) и нису дефинисани кључни пословни процеси
односно није успостављена књига пословних процеса (тачка 22. подтачке 3, 4. и 5.
Упутства), док је са одговорним лицем задуженим за финансијско управљање и
контролу закључен уговор о дјелу по одласку у пензију, што није у складу са чланом
14. став (1) Закона, којим је прописано да руководилац субјекта одређује одговорно
лице запослено у субјекту које је задужено за успостављање, спровођење и развој
финансијског управљања и контроле.
Сходно наведеном и због неправилности наведених у даљем дијелу овог извјештаја
успостављени систем интерних контрола није функционисао на начин да у
потпуности обезбиједи истинито и фер извјештавање и усклађеност са важећом
регулативом.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се:
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роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза,
донесу или ускладе интерна акта сходно одредбama Закона о систему
интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске.

Препоручује се Скупштини општине да донесе потребне интерне акте у
складу са Законом о спорту (члан 10, 11. и 19), Законом о јавним путевима
(члан 10. став 2, 13. став 4 и 16. став 6) и Законом о комуналним
дјелатностима (члан 21. став 3 и 22).

4.

Набавке

План јавних набавки за 2019. годину донесен је 28.05.2019. године, а у току године
Општина је донијела 5 одлука о измјенама и допунама плана јавних набавки за 2019.
годину, као и 9 посебних одлука о покретању поступка јавне набавке (допуна
усвојеног плана набавки). Укупна планирана вриједност набавки након измјена и
допуна износи 741.857 КМ (радови 562.293 КМ, робе 24.523 КМ и услуге 155.041 КМ).
План јавних набавки за 2019. годину није сачињен у складу са чланом 7. Правилника
о јавним набавкама Општине, јер за поједине набавке није наведена врста поступка
јавне набавке, планирана вриједност, рок отпочињања, рок завршетка и рок
реализације јавне набавке.
Општина је провела 24 поступка јавних набавки, укупне уговорене вриједности од
345.458 КМ без ПДВ-а, односно 47% у односу на планирану вриједност за 2019.
годину. Проведено је 19 директних споразума укупне уговорене вриједности 52.262
КМ, четири конкурентска поступка укупне уговорене вриједности 49.123 КМ и један
отворени поступак уговорене вриједности 244.073 КМ.
Ревизијским испитивањем обухваћени су поступци јавних набавки у вриједности од
281.753 КМ без ПДВ-а (82% укупно уговорених набавки у 2019. години) и то један
отворени поступак (244.073 КМ), два конкурентска поступка (33.482 КМ) и три
директна поступка (4.199 КМ).
Такође, ревизијским испитивањем обухваћена је набавка електроматеријала и
извођење радова на електрификацији повратничких насеља Џуха и Земегреси у
Општини Ново Горажде, а која је покренута у јулу 2019. године и за коју до краја
ревизије није закључен уговор, обзиром да су у два наврата поднијете жалбе
Канцеларији за разматрање жалби, па је поступак набавке пролонгиран. Средства
су обезбијеђена од стране Министарства за људска права и избјеглице БиХ путем
Фонда за повратак БиХ, према Споразуму о сарадњи на реализацији Пројекта
електрификације стамбених јединица расељених особа и повратника од 18.04.2018.
године.
Увидом у тендерску документацију за набавку санације макадамског пута Букова
Раван - Хајрадиновићи МЗ Оглечева, набавку санације локалне депоније за
одлагање смећа у Новом Горажду - I фаза, изградњу и монтажу топловодног котла,
као и набавку изградње пјешачке стазе утврђено је да се истом захтијева гаранција
за уредно извршење уговора, док иста није дефинисана уговором, што није у складу
са чланом 72. став (5) Закона о јавним набавкама – у даљем тексту: Закон
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), којим је прописано да се
приликом додјеле уговора о набавци, услови утврђени у тендерској документацији
не могу мијењати.
Општина није провела процедуру набавки угља и угоститељских услуга, што није у
складу са чланом 6. и 8. Закона.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Ново Горажде за
период 01.01-31.12.2019. године
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Уговорни орган није објављивао основне елементе уговора за проведене поступке
јавних набавки сходно члану 75. став (2) Закона.
Према плану набавки за 2018. годину, током 2019. године закључени су уговори за
четири набавке у укупној вриједности од 229.586 КМ без ПДВ-а. За додатне радове
на санацији локалних путева Општина је провела преговарачки поступак без објаве
обавјештења по Плану набавки за 2018. годину, те закључила уговор почетком 2019.
године у вриједности од 15.700 КМ (без ПДВ-ом), с тим да су радови по поменутом
уговору извршени током 2018. године. Претходно наведено није у складу са чланом
6. Закона.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се набавке роба, услуга и радова
врше у складу са чланом 6, 8, 72. став (5) и 75. став (2) Закона о јавним
набавкама и чланом 7. Правилника о јавним набавкама Општине.

5.

Припрема и доношење буџета

Скупштина општине је 31.12.2018. године усвојила Буџет Општине за 2019. годину у
износу од 1.942.660 КМ, а након проведене процедуре Скупштина општине је
11.12.2019. године донијела одлуку о усвајању ребаланса буџета Општине за 2019.
годину у износу од 1.980.196 КМ, а којом су планирани: порески приходи од 1.000.490
КМ, непорески приходи и грантови од 842.006 КМ и трансфери између буџетских
јединица од 137.700 КМ.
Буџетска потрошња, у укупном износу од 1.980.196 КМ, планирана је за текуће
расходе у износу од 1.382.570 КМ (расходи за лична примања запослених 561.612
КМ, расходи по основу коришћења роба и услуга 384.541 КМ, расходи финансирања
123.000 КМ, субвенције 6.000 КМ, грантови 160.300 КМ, дознаке на име социјалне
заштите које се исплаћују из буџета 136.100 КМ и расходи по судским рјешењима
11.017 КМ), трансфере између и унутар јединица власти од 500 КМ, буџетску резерву
од 43.804 КМ, издатке за нефинансијску имовину од 390.322 КМ и издатке за отплату
дугова од 163.000 КМ.
Код припреме и доношења буџета Општине за 2019. годину, није документовано да
је у складу са чланом 25. и 30. став (2) Закона о буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) сачињен
буџетски захтјев од стране Општинске управе, као буџетског корисника, док уз
буџетске захтјеве нижих буџетских корисника нису достављена образложења, а
припрема и доношење буџета вршени су углавном уз одређена одступања у односу
на буџетски календар дефинисан чланом 28. наведеног закона. У Службеном
гласнику Општине Ново Горажде није објављен распоред буџетских средстава по
буџетским корисницима и намјенама потрошње, што није у складу са чланом 82. став
(2) Закона о локалној самоуправи и чланом 69. Статута.
Општина није извршила анализу нераспоређеног суфицита из 2018. године, односно
извора средстава и постојећих ограничења у смислу њиховог даљег коришћења, а
како је прописано чланом 14. став (4) Закона о буџетском систему Републике Српске.
Општина није планирала и исказала средства на име издатака за отплату дугова по
Плану за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода од
17.03.2017. године (обавезе из 2013, 2014. и 2015. године), што није у складу са
чланом 14. став (9) Закона о буџетском систему Републике Српске (тачка 6.1.2.2.
извјештаја). Ревизијом је утврђено да наведеним планом нису обухваћене све
неизмирене обавезе из претходног периода, јер према поменутом Плану доспјеле
репрограмиране обавезе за порезе и доприносе за 2019. годину износе 87.176 КМ,
док према рјешењима Министарства финансија Републике Српске о одгођеном
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плаћању пореза и доприноса доспијеће пореског дуга за ревидирану годину заједно
са каматом износи 157.462 КМ.
Буџетом, као ни ребалансом буџета, Општина није планирала средства од ЈУ Завод
за запошљавање Републике Српске по уговору о финансирању приправника из
2018. године и из 2019. године, нити су планирани примици из трансакција размјене
са другим јединицама власти по основу накнада плата за породиљско одсуство које
се рефундира.
У систем Главне књиге трезора Општине, уносом оперативних финансијских
планова за извршење буџета, буџетски оквир је увећан за 10% или за 207.379 КМ у
односу на Ребаланс буџета, односно законски буџет, што је супротно принципима и
начелима на којима се заснива буџетски поступак и правила прописана Законом о
буџетском систему Републике Српске, као и фискална правила прописана Законом
о фискалној одговорности у Републици Српској („Службени гласник Републике
Српске“, број: 94/15 и 62/18).
Такође, нарушен је систем трезорског пословања и системско управљање свим
финансијским информацијама, прописаним одредбама Закона о трезору.
По основу уноса оперативних буџета који су у укупном износу већи од законског,
поједине позиције су у односу на ребалансом планиране значајно измијењене
(објашњења су дата под тачком 6.1.2. Расходи и издаци).
Општина није донијела план готовинских токова за извршење буџета, како је
дефинисано чланом 12. и 13. Закона о трезору, како би утврдила приоритете у
извршењу готовинских токова.
Након усвајања Ребаланса, извршене су реалокације буџетских средстава укупне
вриједности 62.571 КМ. У оквиру Извјештаја о извршењу буџета за 2019. годину,
презентоване су реалокације које нису идентичне одобреној реалокацији по рјешењу
начелника општине. У извјештају се наводи да је реалоцирано 93.250 КМ. До краја
ревизије нисмо добили образложења везана за наведену неусаглашеност.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се:



6.

буџет доноси и проводи у складу са Законом о буџетском систему
Републике Српске, Законом о фискалној одговорности у Републици
Српској и Законом о трезору,
донесе Дугорочни план за измирење пренесених обавеза из ранијег
периода и да се у складу са истим планирају средства за њихово
измирење.

Финансијски извјештаји

Општина је сачинила Консолидовани финансијски извјештај за кориснике буџета
Општине Ново Горажде за 2019. годину у складу са чланом 26. Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике
Српске“, број: 15/17) и обрасце финансијског извјештаја са Напоменама доставила
Министарству финансија уз одређено кашњење у односу на рок дефинисан чланом
56. Закона о буџетском систему Републике Српске и чланом 49. став (6) поменутог
правилника.
Образци финансијских извјештаја ЈУ Центар за социјални рад нису потписани од
стране руководиоца извјештајног ентитета и лица одговорног за састављање
извјештаја, што није у складу са чланом 8. Правилника о финансијском
извјештавању буџетских корисника.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Ново Горажде за
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Општина није извршила консолидацију при сачињавању Консолидованог
финансијског извјештаја за 2019. годину како је прописано чланом 123. Правилника
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике, јер није извршила укључивање ентитета под контролом или
значајним утицајем, додавањем нето имовине/капитала из њихових биланса стања
у Консолидовани биланс стања (ЈЗУ Дом здравља Ново Горажде, ЈКП Ново Горажде
и Сарајевска регионална развојна агенција Серда д.о.о. Сарајево).
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се у Консолидовани финансијски
извјештај Општине укључују и финансијски извјештаји контролисаних
ентитета у складу са чланом 123. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике

6.1.

Извјештај о извршењу буџета

Извршење буџета Општине за период 01.01-31.12.2019. године исказано је у
обрасцу ПИБ (Периодични извјештај о извршењу буџета) и обрасцу ПИФ
(Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима). Укупни
приходи и примици исказани су у износу од 2.038.789 КМ, Што је 103% у односу на
ребаланс буџета, а укупни расходи и издаци у износу од 1.893.213 КМ, што је 96% у
односу на ребаланс буџета.
Скупштина општине је, на сједници одржаној 28.05.2020. године, разматрала
Извјештај о извршењу буџета Општине Ново Горажде за период 01.01-31.12.2019.
године и донијела Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета Општине
Ново Горажде за 2019. годину.

6.1.1.

Приходи и примици

Општина је у Периодичном извјештају о извршењу буџета исказала буџетске
приходе и примитке у износу од 2.038.789 КМ. Поједине позиције извршења буџета
су ниже или више у односу на ребаланс буџета, што је посљедица погрешне
класификације на појединим позицијама (детаљније у тачки 6.1.1.1. извјештаја).
6.1.1.1. Приходи
Буџетски приходи исказани су у износу од 2.035.715 КМ, а чине их порески приходи,
непорески приходи, грантови и трансфери између различитих јединица власти.
Порески приходи исказани су у износу од 1.093.225 КМ, а односе се на индиректне
порезе прикупљене од Управе за индиректно опорезивање (989.266 КМ), порезе за
лична примања и приходе од самосталне дјелатности (32.869 КМ), порезе на
имовину (50.828 КМ), порезе на промет услуга (акцизе) у износу од 19.712 КМ и
остале пореске приходе (550 КМ).
Непорески приходи исказани су у износу од 760.114 КМ и чине их приходи од закупа
и ренте (27.603 КМ), административне накнаде и таксе (10.476 КМ), комуналне
накнаде и таксе (47.613 КМ), накнаде по разним основама (652.150 КМ), приходи од
пружања јавних услуга (750 КМ) и остали непорески приходи (21.522 КМ).
Приходи од закупа и ренте се односе на приходе од давања у закуп објеката (17.404
КМ) и приходе од земљишне ренте (10.199 КМ). Приходe по основу трансакција
размјене (закуп), Општина је у моменту евидентирања исказала у оквиру текућих
прихода умјесто у оквиру прихода обрачунског карактера, што није у складу са
члановима 130. и 137. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна
и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике
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Српске“, број: 98/16, 115/17 и 118/18) и чланом 108. став (1) и чланом 109. став (2)
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике.
Административне и комуналне накнаде и таксе остварују се у складу са Одлуком о
општинским административним таксама и накнадама и Одлуком о комуналним
таксама. Комуналне таксе највећим дијелом чине таксе на фирму (47.463 КМ).
Накнаде по разним основама највећим дијелом се односе на накнаде за промјену
намјене пољопривредног земљишта (5.583 КМ), коришћење вода (5.479 КМ),
финансирање заштите од пожара (5.233 КМ), коришћење шума (5.153 КМ) и
концесионе накнаде (629.313 КМ). Скупштина општине је усвојила Програм утрошка
средстава прикупљених по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе и средстава од закупнине у 2019. године и Програм
коришћења средстава уплаћених по основу концесионе накнаде за коришћење
електроенергетских објеката. Такође, донесени су Програм утрошка средстава од
накнаде за продате шумске сортименте у 2019. години и Програм о намјенском
утрошку средстава од посебних водних накнада за 2019. годину на које је
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске дало
сагласност.
Закључком Скупштине општине усвојени су и прихваћени Извјештаји и Информације
о реализацији претходно наведених програма и планова намјенског утрошка
средстава. Према Извјештају о реализацији Програма коришћења средстава
уплаћених по основу концесионе накнаде за коришћење електроенергетских
објеката од 21.05.2020. године Општина је остварила средства у износу од 629.313
КМ, а иста је утрошила у износу од 584.491 КМ према усвојеном програму утрошка и
то у највећем износу за: отплату кредита који су у ранијем периоду одобрени за
рефинансирање и измирење пренесених обавеза (272.043 КМ), грант Дому здравља
(25.000 КМ), изградњу фискултурне сале (74.283 КМ), утрошак електричне расвјете
на јавним површинама (35.000 КМ), чишћење јавних површина (20.000 КМ), превоз
ђака (22.590 КМ), субвенције (5.549 КМ) и друго, а не за изградњу и санацију
примарних инфраструктурних објеката (водовод, канализација, топловод, локални
путеви) у проценту од најмање 30% од укупних средстава која се уплате по овом
основу како је прописано чланом 32. став (6) Закона о измјенама и допунама закона
о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 16/18).
Остали непорески приходи у највећем износу се односе на наплаћене приходе по
основу рефундације плате приправника од ЈУ Завод за запошљавање Републике
Српске (13.500 КМ).
Грантови су исказани у укупном износу од 69.088 КМ и у највећем износу се односе
на грантове из земље 59.700 КМ. Грантови у земљи се у највећем износу односе на
грант Агенције за безбједност саобраћаја (9.700 КМ), Општине Сарајево-Центар
(10.000 КМ), грант Министарства расељених особа и избјеглица Босне и
Херцеговине (20.000 КМ) и Републичког секретаријата за вјере (10.000 КМ).
Средства додијељена од Агенције за безбједност саобраћаја (9.700 КМ) и
Републичког секретаријата за вјере (10.000 КМ) нису исказана у оквиру позиције
трансфери између различитих јединица власти сходно одредбама члана 140.
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике.
Трансфери између или унутар јединица власти исказани су у износу од 113.288
КМ, а у највећем износу се односе на трансфере од Министарства здравља и
социјалне заштите Републике Српске за ЈУ Центар за социјални рад (51.932 КМ), за
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изразито неразвијену општину (58.280 КМ) и од Министарства управе и локалне
самоуправе Републике Српске (3.000 КМ).
Препoручује се начелнику да обезбиједи да се евидентирање грантова и
трансфера између различитих јединица власти врши у складу са чланом
136. и 140. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике.
6.1.1.2. Примици
Примици су исказани у износу од 3.074 КМ и у цјелости се односе на остале примитке
исказане код ЈУ Центар за социјални рад (накнада плата за породиљско одсуство).

6.1.2.

Расходи и издаци

Општина је у Периодичном извјештају о извршењу буџета исказала буџетске
расходе и издатке у износу од 1.893.213 КМ (укупно извршење буџета износи 96%).
За поједине позиције на којима је исказано извршење веће од ребалансом
предвиђеног, нису извршене прерасподјеле средстава са других позиција, што није
у складу са чланом 40. став (1) Закона о буџетском систему Републике Српске
(детаљније тачка 6.1.2.1. и 6.1.2.2. извјештаја) и чланом 10. Одлуке o извршењу
буџета Општине за 2019. годину.
По налазу ревизије буџетски расходи и издаци су у обрасцу ПИБ мање исказани за
133.167 КМ, јер није исказано извршење на позицији издатака за отплату дугова
(тачка 6.1.2.2. извјештаја).

6.1.2.1. Расходи
Буџетски расходи исказани су у износу од 1.450.846 КМ и чине их расходи за лична
примања запослених (562.315 КМ), расходи по основу коришћења роба и услуга
(390.244 КМ), расходи финансирања и други финансијски трошкови (162.534 КМ),
субвенције (5.550 КМ), грантови (175.869 КМ), дознаке на име социјалне заштите које
се исплаћују из буџета Републике, општина и градова (133.419 КМ), расходи по
судским рјешењима (20.594 КМ) и трансфери између различитих јединица власти
(321 КМ).
Расходи за лична примања запослених се односе на расходе за бруто плате
запослених у износу од 463.008 КМ, расходе за бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања запослених у износу од 93.534 КМ (накнаде за превоз радника на
посао и са посла 11.336 КМ, топли оброк 31.766 КМ, регрес 12.000 КМ, остале
регресне накнаде 1.628 КМ, јубиларне награде 2.441 КМ, дневнице за службена
путовања у земљи 1.540 КМ и службена путовања у иностранству 626 КМ, порез на
доходак на накнаде 4.943 КМ и збирни доприноси на накнаде 27.254 КМ) и расходе
за отпремнине и једнократне помоћи у износу од 5.773 КМ (отпремнине по
колективном уговору 4.146 КМ и помоћи у случају смрти члана уже породице 1.627
КМ).
Извршење расхода за лична примања запослених у односу на ребаланс буџета,
посматраних по врсти наведених расхода су у оквирима планираних, осим расхода
за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада
који су исказани више за 4.129 КМ, за шта није извршена прерасподјела средстава.
Евидентирање накнада за боловање на терет послодавца (2.794 КМ), новчаних
помоћи у случају смрти члана уже породице (1.627 КМ), исплата обавеза за
доприносе из 2014. и 2016. године (2.195 КМ) није извршено према одредбама 91. и
116. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике.
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Колективни уговор код послодавца Општине Ново Горажде од 24.05.2017. године и
Анекс колективног уговора код послодавца Општине од 25.05.2017. године нису
усклађени са чланом 4а., 6., 10. тачка 3) и 7) и 20. став (1) тачка 2) и став (4) Посебног
колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/17 и 85/18), јер нису усклађени
коефицијенти за обрачун плата, те није измијењен појам плате, а за утврђивање
основице за: отпремнине, трошкова једног топлог оброка, новчане помоћи (у случају
смрти запосленог, смрти члана уже породице и др) и јубиларне награде није узета
плата након опорезивања. Такође, Колективним уговором код послодавца
дефинисано је увећање плате по основу повећаног обима посла до 30%, те право
на накнаде трошкове превоза за запослене чије је мјесто становања удаљено од
мјеста рада преко 2 km, што није у складу са чланом 5, 9. и 11. Посебног колективног
уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске. Дана
03.04.2020. године донесен је Колективни уговор о измјенама колективног уговора,
којим су само дјелимично извршена усклађивања у погледу утврђених
коефицијената сходно важећој законској регулативи. Приликом обрачуна плата у
Општини примијењене су одредбе важећих законских и подзаконских аката.
Расходи по основу коришћења робе и услуга исказани су у износу од 390.244 КМ,
а највећим дијелом их чине расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих и транспортних услуга (54.950 КМ), текућег одржавања (37.596 КМ),
по основу путовања и смјештаја (16.873 КМ), за стручне услуге (25.298 КМ), за
одржавање јавних површина (70.526 КМ) и осталих некласификованих расхода
(178.804 КМ). Усљед погрешног евидентирања потцијењени су расходи по основу
коришћења роба и услуга у најмањем износу од 21.504 КМ, а што је образложено у
оквиру грантова.
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних
услуга највећим дијелом се односе на расходе по основу осталог превоза и
премјештаја (22.591 КМ), електричне енергије (12.875 КМ), угља (3.803 КМ), дрвета
(2.193 КМ), поштанске услуге (5.471 КМ), услуге водовода и канализације (1.098 КМ),
као и расходе за услуге кориштења фиксног телефона (1.520 КМ) и интернета (2.840
КМ).
Расходе за текуће одржавање највећим дијелом чине расходи за текуће одржавање:
објеката друмског саобраћаја (20.909 КМ) и превозних средстава у износу од 5.588
КМ.
Расходе по основу путовања и смјештаја у највећем износу чине расходи по основу
утрошка горива (14.003 КМ).
Расходе за стручне услуге највећим дијелом чине услуге информисања и медија
(6.921 КМ), правне и административне услуге (2.832 КМ) и компјутерске услуге (3.227
КМ).
Расходи за одржавање јавних површина и заштите животне средине исказани су у
износу од 70.526 КМ, а највећим дијелом се односе на услуге зимске службе (5.497
КМ), услуге одржавања зелених површина (20.515 КМ) и утрошак електричне
расвјете на јавним површинама (44.004 КМ). Евидентирање расхода за одржавање
јавних површина и заштите животне средине није извршено сходно члану 92. став
(9) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике, јер је у оквиру истих исказана исплата по судском
рјешењу у износу од 6.838 КМ.
Остали некласификовани расходи исказани су у износу од 178.804 КМ и односе се
на расходе за стручно усавршавање запослених (2.228 КМ), накнаде члановима
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управног одбора (6.142 КМ), бруто накнаде члановима комисија и радних тијела
(16.345 КМ), бруто накнаде скупштинским одборницима (101.102 КМ), уговоре о дјелу
(5.490 КМ), бруто накнаде за привремене и повремене послове (8.023 КМ),
репрезентацију (11.830 КМ), остале накнада на терет послодавца (11.330 КМ) и
остале непоменуте расходе (16.026 КМ). Евидентирање осталих некласификованих
расхода није извршено према одредбама члана 92. став (10) Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике, због погрешног евидентирања фактуре која се односи на услуге чишћења
(5.182 КМ).
Према писаној информацији достављеној за потребе ревизије, Општина у Главној
књизи трезора Општине није евидентирала расходе за бруто накнаде за рад ван
радног односа у најмањем износу од 3.924 КМ, а обавезе по наведеном основу су
измирене.
Расходи финансирања и други финансијски трошкови исказани су у износу од
162.534 КМ, а односе на расходе по основу камата за примљене зајмове у земљи
(121.373 КМ) и камате на репрограм пореза и доприноса (41.161 КМ).
Грантови су исказани у износу од 175.869 КМ. Односе се на текуће грантове
спортским организацијама (17.116 КМ), етничким и вјерским организацијама (4.000
КМ), организацијама за афирмацију породице и заштиту права жена (25.166 КМ),
здравственим установама (27.815 КМ), институцијама образовања и културе (27.372
КМ) и другим непрофитним субјектима (29.122 КМ), као и на капиталне грантове
непрофитним субјектима и појединцима (45.277 КМ). Грантови су исказани 9% више
у односу на ребаланс буџета, за шта нису извршене прерасподјеле средстава.
Општина је у у оквиру грантова евидентирала фактуре које се односе на текуће
одржавање (1.275 КМ), услуге штампања, графичке обраде копирања, увезивања и
сл. (4.270 КМ), услуге информисања и медија (749 КМ), накнаде за рад ван радног
односа (4.250 КМ), репрезентацију у земљи (6.671 КМ), по основу организације
пријема (3.789 КМ) и поклоне (500 КМ), што није у складу са чланом 95. Правилника
о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике, а који дефинише грантове као бесповратне дознаке које имају
за циљ да помогну у обављању редовних активности или специфичне групе
активности примаоца гранта, те су грантови прецијењени у најмањем износу од
21.504 КМ, а потцијењени су поменути расходи.
За поједине кориснике грантова (помоћи) ревизији није документовано да су
подносили извјештаје о утрошку примљених средстава сходно члану 12. Одлуке о
извршењу Буџета Општине за 2019. годину.
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова исказане су у износу од 133.419 КМ, а чине их: дознаке
грађанима који се исплаћују из буџета Општине у износу од 18.638 КМ и дознаке које
реализује Центар за социјални рад у износу од 114.781 КМ.
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Општине односе се на помоћи
ученицима, студентима и појединцима у области науке и културе (6.502 КМ), помоћи
породици, дјеци и младима (4.650 КМ) и остале текуће помоћи грађанима (7.486 КМ).
Дознаке које реализује Центар за социјални рад се односе на права утврђена
Законом о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12,
90/16 и 94/19), а највећим дијелом их чине дознаке за помоћ и његу другог лица која
се исплаћује штићеницима установа социјалне заштите (74.516 КМ) и стална
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новчана помоћ која се исплаћује штићеницима установа социјалне заштите (11.676
КМ).
Расходи по судским рјешењима исказани су у износу од 20.594 КМ, а односе се на
расходе по основу исплате главнице дуга по судским рјешењима (1.009 КМ), расходе
по основу адвокатских и правних услуга по судским рјешењима (1.726 КМ) и остале
расходе по судским рјешењима (17.859 КМ). Расходи по судским рјешењима су
исказани 86% више у односу на ребаланс буџета, за које су дијелом
прерасподијељена средства. Осим наведеног, исплата по пресуди добављачу – СЗР
“Монтер“ Ново Горажде у износу од 6.838 КМ, исказана је у оквиру расхода за
одржавање јавних површина, умјесто на расходима по судским рјешењима, а што је
већ образложено.
Општина је по пријему судске пресуде за извршену фактичку експропријацију
непокретности и накнаде штете власницима непокретности у износу од 11.904 КМ
(главница и камата) евидентирала измирење обавеза по судској пресуди, а након
пар мјесеци је по наведеном рјешењу извршила евидентирање расхода по судским
рјешењима и припадајућих обавеза. Наведено није у складу са принципом
хронолошког реда.
У Општини је присутно евидентирање расхода на готовинској основи, што није у
складу са чланом 93. став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се:




усагласи Колективни уговор код послодавца Општине Ново Горажде са
новим законским прописима (Закон о измјенама и допунама Закона о
порезу на доходак, Посебни колективни уговор о измјенама и допунама
Посебног колективног уговора за запослене у области локалне
самоуправе Републике Српске),
евидентирање расхода и издатака врши у складу са чланом 91, 92, 95. и
116. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике.

6.1.2.2. Издаци
Издаци су исказани у износу од 442.367 КМ, а односе се на издатке за нефинансијску
имовину и отплату дугова.
Издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 279.696 КМ, а углавном
се односе на издатке за изградњу и прибављање зграда и објеката (45.326 КМ),
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (205.134
КМ), набавку постројења и опреме (13.018 КМ) и нематеријалну произведену
имовину (16.218 КМ). Евидентирање издатака за нематеријалну произведену
имовину није извршено према одредбама члана 105. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике,
јер је у оквиру истих евидентирана санација локалне депоније (9.198 КМ).
У 2019. години на позицији издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката и издаци за нематеријалну имовину извршење је
значајно веће у односу на ребалансом одобрена средства, а да претходно нису
извршене реалокације средстава.
Издаци за отплату дугова исказани су у износу од 162.671 КМ и извршени су у
оквиру одобреног буџета, а односе се на издатке за отплату главнице примљених
зајмова у земљи.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Ново Горажде за
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У оквиру позиције издаци за отплату дугова, Општина није евидентирала измирење
обавеза по рјешењима о одгођеном плаћању пореског дуга најмање у износу од
121.291 КМ (односе се на настале расходе из периода 2013-2015. година) и отплату
краткорочне позајмице, која је узета у 2018. години од Предузећа „Магус“ д.о.о. Ново
Горажде у износу од 12.376 КМ, што није у складу са чланом 116. став (4) и (6)
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се евидентирање издатака врши
у складу са чланом 105. и 116. став (4) и (6) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.

6.1.3.

Буџетски резултат (суфицит/дефицит)

У обрасцу ПИБ исказан је буџетски суфицит текућег периода у износу од 305.173 КМ,
а представља збир бруто буџетског суфицита (584.869 КМ) и нето издатака за
нефинансијску имовину исказаних у негативном износу од 279.696 КМ. Исказани
бруто буџетски суфицит представља разлику између буџетских прихода (2.035.715
КМ) и буџетских расхода (1.450.846 КМ), а нето издаци за нефинансијску имовину
исказани у негативном износу представљају разлику између примитака и издатака
за нефинсијску имовину.

6.1.4.

Нето финансирање

Нето финансирање је исказано у негативном износу од 159.597 КМ, као разлика по
основу осталих примитака (3.074 КМ) и издатака за отплату дугова (162.671 КМ).
По налазу ревизије нето финансирање исказано у негативном износу је мање за
133.667 КМ по основу неевидентираних издатака за отплату дугова у најмањем
износу од 133.667 КМ (тачка 6.1.2.2. извјештаја).

6.1.5.

Разлика у финансирању

Разлика у финансирању исказана је у износу од 145.576 КМ, а чине је буџетски
суфицит (305.173 КМ) и нето финансирање (-159.597 КМ). По налазу ревизије иста
је више исказана за 133.667 КМ (тачке 6.1.2.2. извјештаја).

6.2.

Биланс успјеха

6.2.1.

Приходи

У билансу успјеха приходи су исказани у износу од 2.313.284 КМ, а односе се на
пореске и непореске приходе, грантове, трансфере између различитих јединица
власти (објашњено у тачки 6.1.1.1. извјештаја) и приходе обрачунског карактера.
Приходи обрачунског карактера су исказани у износу од 277.569 КМ, а односе се на:
- приходе од усклађивања вриједности краткорочних потраживања по основу
пореских прихода у износу од 6.584 КМ,
- остале приходе обрачунског карактера 130.991 КМ, који се у највећем износу
односе на приходе по основу Извјештаја из јединствене евиденције о
пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01-31.12.2019. године
(123.891 KM). По налазу ревизије због неевидентирања и погрешног
евидентирања, приходи обрачунског карактера су више исказани за 491.896
КМ, што није у складу са Упутством о примјени Међународног рачуноводственог
стандарда за јавни сектор 23: Приходи од трансакција које нису трансакције
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размјене (порези и преноси) („Службени гласник Републике Српске“, број
109/16) (тачка 6.3.1.1. извјештаја),
- приходи обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама власти
у износу од 139.994 КМ – пренос објекта фискултурне сале из евиденција
Министарства финансија Републике Српске на Општину, сходно члану 65.
Правилника
о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике (изграђен из средстава
клириншког дуга).
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се обрачунски приходи и
потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе
евидентирају у складу са Упутством о примјени МРС-ЈС 23 - Приходи од
трансакција које нису трансакције размјене (порези и преноси).

6.2.2.

Расходи

Расходи су исказани у износу од 3.053.010 КМ, а чине их текући расходи, трансфери
између различитих јединица власти (објашњено у тачки 6.1.2.1. извјештаја) и
расходи обрачунског карактера.
Расходи обрачунског карактера су исказани у износу од 1.602.164 КМ, а односе се
на расходе по основу амортизације нефинансијске имовине у износу од 374.638 КМ,
обрачунате негативне курсне разлике у износу од 27.902 КМ, усклађивања
вриједности финансијске имовине у износу од 91.596 КМ, остале расходе
обрачунског карактера у износу од 1.102.295 КМ (неотписана вриједност откупљених
станова) и расходе обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама
власти у износу од 5.733 КМ (корекција потраживања).
Обрачун амортизације је вршен линеарном методом, с тим да код обрачуна
амортизације за поједина средства није примјењивана амортизациона стопа
прописана Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске
кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 110/16), док је за поједину
имовину примјењена прописана стопа, али амортизација није правилно обрачуната,
па су трошкови амортизације исказани мање за 5.343 КМ, а нето вриједност зграда
објеката више за 7.907 КМ, те нето вриједност опреме мање за 2.564 КМ.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се приликом обрачуна
амортизације у потпуности примјењују амортизационе стопе прописане
Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске
кориснике.

6.2.3.

Финансијски резултат

У Билансу успјеха, као разлика прихода у износу од 2.313.284 КМ и расхода у износу
3.053.010 КМ, исказан је негативан финансијски резултат у износу од 739.726 КМ.
По налазу ревизије финансијски резултат текуће године је мање исказан за 491.896
КМ, јер су приходи обрачунског карактера прецијењени у наведеном износу
(детаљеније тачка 6.2.1. извјештаја).

6.3.

Биланс стања

У пословној активи Биланса стања Општине на дан 31.12.2019. године исказана је
укупна имовина нето вриједности 15.408.818 КМ (текућа имовина 2.968.386 КМ и
стална имовина 12.440.432 КМ). Пословна актива је уравнотежена са пословном
пасивом коју чине: обавезе и разграничења (4.928.549 КМ) и властити извори
(10.480.269 КМ).
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Ново Горажде за
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6.3.1.

Актива

6.3.1.1.

Текућа имовина

Текућа имовина у износу од 2.968.386 КМ (бруто износ 3.256.301 КМ и исправка
вриједности 287.915 КМ) односе се на краткорочну финансијску имовину и
разграничења (готовина и готовински еквиваленти, краткорочни пласмани,
краткорочна потраживања, краткорочна разграничења и краткорочна финансијска
имовина и разграничења између или унутар јединица власти).
Готовина и готовински еквиваленти исказани су у износу од 698.747 КМ, а чине
их средства у благајни (3.834 КМ), на банковним рачунима (694.745 КМ) и издвојена
новчана средства и акредитиви (168 КМ). Општина код пословних банака има
отворених 10 рачуна.
Увидом у последњи благајнички дневник Општинске управе, односно последње
изводе у 2019. години, ревизија је утврдила да је стање благајне у пословним
књигама веће за 1.400 КМ, а исказано стање на жиро рачунима мање за 804 КМ.
Комисија за попис готовине и готовинских еквивалената није сачинила упоредни
преглед и утврдила узроке неслагања, односно није извршено усаглашавање
књиговодственог са стварним стањем (тачка 3. извјештаја). Према писменој
информацији достављеној за потребе ревизије разлике су настале као посљедица
погрешног евидентирања у ранијем периоду.
Евидентирање путем благајне није вршено благовремено те датуми на налозима не
одговарају датумима из благајничког дневника. Налози су књижени и по неколико
дана након датума књижења у благајничким дневницима, што није у складу са
чланом 11. став (8) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.
Узорковани благајнички дневници нису овјеравани (контролисани) од стране
овлаштене особе, док налози благајни за исплату/наплату готовине нису
потписивани од запослених којима су вршене исплате, ликвидатора, благајника и
лица које их је одобрило.
Краткорочни пласмани су на дан 31.12.2019. године исказани у износу од 31.500
КМ, а односе се на краткорочне зајмове дате ЈЗУ Дом здравља Ново Горажде у 2010.
години (7.000 КМ), привредном субјекту "Петковић" д.о.о. Ново Горажде у 2010.
години (11.500 КМ), Општинском удружењу фармера Ново Горажде у 2009. години
(10.000 КМ) и физичком лицу из Новог Горажда у 2009. години (3.000 КМ). Иако су
зајмови доспјели на наплату у ранијем периоду и нису наплаћени у року од 12
мјесеци од датума доспјећа, није извршена корекција у складу са чланом 73.
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике, па су на тај начин краткорочни пласмани и
финансијски резултат ранијих година прецијењени за 31.500 КМ. Општина није
предузимала активности везане за наплату истих (тужба или активирање
инструмената обезбјеђења наплате).
Краткорочна потраживања су исказана у износу од 738.013 КМ бруто вриједности,
286.156 КМ исправка вриједности и 451.857 КМ нето вриједности, а чине их
потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе (360.243 КМ),
потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок
плаћања (45.336 КМ) и остала краткорочна потраживања (46.278 КМ).
Краткорочна потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе
исказана су у износу од 620.045 КМ бруто вриједности, 259.802 КМ исправка
вриједности и 360.243 КМ нето вриједности, а односе се на потраживања по основу
Извјештаја из јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним доприносима за
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период 01.01 - 31.12.2019. године који је достављен од Пореске управе Републике
Српске. По налазу ревизије више су исказана потраживања за ненаплаћене порезе
(259.442 КМ) и потраживања за ненаплаћене непореске приходе (66.238 КМ), као и
приходи обрачунског карактера евидентирани по основу пореских и других
фискалних прописа за 491.896 КМ, док је финансијски резултат ранијих година
потцијењен у износу од 166.216 КМ (тачка 6.2.1. извјештаја).
Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок
плаћања износе 45.336 КМ и евидентирана су на основу евиденција из помоћне
књиге Пореске управе (извјештај из Јединствене евиденције о пријављеним и
уплаћеним порезима).
Остала краткорочна потраживања су исказана у износу од 68.658 КМ бруто
вриједности, 22.380 КМ исправка вриједности и 46.278 КМ нето вриједности, а у
највећем износу их чине потраживања за закуп објеката Општине (10.077 КМ) и
потраживања од Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске за
подршку буџету за изразито неразвијене општине (14.570 КМ) и од Министарства
здравља и социјалне заштите Републике Српске за помоћ на име социјалне заштите
(9.345 КМ). Остала краткорочна потраживања су прецијењена за 23.915 КМ, док су
потраживања по основу трансфера од ентитета потцијењена у наведеном износу
због погрешне класификације помоћи за изразито неразвијене општине и помоћи на
име социјалне заштите. Наведено није у складу са чланом 68. и 71. Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.
Остала краткорочна потраживања су прецијењена за 19.800 КМ по основу
потраживања по рјешењима за комуналне таксе која су наплаћена у ранијем периоду
и иста нису искњижена приликом наплате, што није у складу са чланом 72. став (2)
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике, па је прецијењен финансијски резултат ранијих
година у поменутом износу, јер су приликом евидентирања исказана потраживања и
приходи, док је приликом наплате евидентиран жиро рачун и приходи.
Отпис потраживања у ранијем периоду није извршен у складу са чланом 73. став (5)
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике, па су остала краткорочна потраживања и
финансијски резултат ранијих година потцијењени за 12.380 КМ.
Краткорочна разграничења исказана су у негативном износу од 42.028 КМ. Односе
се на краткорочно разграничене расходе (340 КМ) и краткорочно разграничене
приходе (-42.368 КМ).
Краткорочно разграничени приходи и финансијски резултат ранијих година су
потцијењени у најмањем износу од 35.532 КМ, због погрешног евидентирања
наплате потраживања у ранијем периоду, што није у складу са чланом 72. став (2)
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике. Наиме, Општина је у ранијем периоду фактуре
испостављене купцима евидентирала на контима потраживања и краткорочно
разграничених прихода, с тим да приликом наплате потраживања није признала
приход и затворила краткорочно разраничене приходе, већ је само затворила
потраживања.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар
јединица власти су исказани у износу од 1.828.310 КМ, а у највећем износу се
односе на средства која су у ранијем периоду пренесена са рачуна за посебне
намјене (потопљено земљиште) на редован трезорски рачун (1.828.268 КМ). Иста су
у наведеном износу прецијењена, као и краткорочне обавезе и разграничења унутар
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Ново Горажде за
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истих јединица власти јер приликом израде консолидованог финансијског извјештаја
Општине поменуте позиције нису биле предмет елиминације, а како је прописано
чланом 122. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се:



дневник благајне књижи у року који је дефинисан чланом 11. став (8)
Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске,
приликом израде Консолидованог финансијског извјештаја Општине,
трансакције које су идентификоване као предмет елиминације
елиминишу у цјелости из консолидованог извјештаја сходно члану 122.
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.

6.3.1.2. Стална имовина
Стална имовина у износу од 12.440.432 КМ (бруто износ 16.581.418 КМ, исправка
вриједности 4.140.986 КМ) односи се на дугорочну финансијску имовину (58.310 КМ)
и нефинансијску имовину у сталним средствима у износу од 12.382.122 КМ (бруто
вриједност 16.523.108 КМ и исправка вриједности 4.140.986 КМ).
Дугорочна финансијска имовина исказана је у нето износу од 58.310 КМ, а односи
се на потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен
рок плаћања на основу пореских евиденција.
Евидентирање оснивачких улога није извршено према одредбама 61. став (4)
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике и члана 67. и 78. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике, јер Општина није исказала учешћа у капиталу по основу оснивачког улога
код ЈЗУ Дом здравља Ново Горажде (2.000 КМ), док је учешће у капиталу по основу
оснивачког улога код ЈКП Ново Горажде (5.000 КМ) и код Сарајевске регионалне
развојне агенције Серда д.о.о. Сарајево (2.000 КМ) исказала у оквиру нематеријалне
непроизведене имовине.
Дугорочна потраживања се односе на потраживања за порезе, доприносе и
непореске приходе за које је продужен рок плаћања. По налазу ревизије дугорочна
потраживања нису евидентирана у складу са Упутством о примјени МРС-ЈС 23 Приходи од трансакција које нису трансакције размјене (порези и преноси), па су
иста више исказана за 45.335 КМ, као и финансијски резултат ранијих година.
Нефинансијска имовина у сталним средствима исказана je у износу 16.523.108
КМ бруто вриједности, 4.140.986 КМ исправке вриједности и 12.382.122 КМ нето
вриједности, а чине је произведена стална имовина, драгоцјености, непроизведена
стална имовина и нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми.
Повећање вриједности нефинансијске имовине у сталним средствима извршено је
по основу нових улагања, а смањење по основу обрачунатих трошкова амортизације
и откупа станова.
Садашња вриједност произведене сталне имовине и нематеријалне непроизведене
имовине у Билансу стања на дан 31.12.2019. године већа је у односу на помоћну
евиденцију основних средстава и то за износ обрачунате амортизације за 2019.
годину. Према писменој информацији достављеној за потребе ревизије, у помоћној
евиденцији основних средстава грешком је два пута извршен обрачун амортизације.
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У току 2019. године евидентирана је процјена дијела имовине која је добијена
Одлуком Владе Републике Српске од 19.05.2011. године о преносу права трајног
коришћења на дијелу покретне војне имовине. Евидентирање дијела војне имовине
је извршено на основу Записника комисије о процјени имовине (7.100 КМ), док за
преостали дио војне имовине који је пренесен поменутом Одлуком, Општина нема
податке (наведено у писменој информацији достављеној за потребе ревизије).
Значајан дио процијењене војне имовине (ранац, рукавице и сл) није класификован
у складу са МРС-ЈС 17 - Некретнине, постројења и опрема којим је дефинисано да
је опрема материјална ставка од које се очекује да ће се користити дуже од једног
обрачунског периода.
Произведена стална имовина исказана je у износу 12.092.595 КМ бруто
вриједности, 4.029.132 КМ исправке вриједности и 8.063.463 КМ нето вриједности, а
чине је зграде и објекти, постројења и опрема и нематеријална произведена
имовина.
Зграде и објекти су исказани у износу од 11.745.948 КМ бруто вриједности, 3.761.012
КМ исправке вриједности и 7.984.936 КМ нето вриједности, а чине је стамбени
објекти и јединице, пословни објекти и простори, путеви и мостови, јавна расвјета,
водоводи и канализација и други објекти.
Нето вриједност зграда и објеката је прецијењена за износ од 7.907 КМ, јер обрачун
амортизације за поједине стамбене објекте и пословне јединице није правилно
извршен, а за поједина средства приликом обрачуна нису примјењене годишње
амортизационе стопе прописане Правилником о примјени годишњих
амортизационих стопа за буџетске кориснике (тачка 6.2.2. извјештаја).
Начелник Општине је у ранијем периоду именовао комисију за преглед и процјену
вриједности објеката и опреме на локацији Троврх, која је констатовала да објекти
не постоје или да нису за употребу, те да немају вриједност. Општина Ново Горажде
није извршила признавање губитка од умањења вриједности имовине сходно
параграфима 52. и 54. МРС-ЈС 21 – Умањење вриједности имовине која не генерише
готовину, због чега је прецијењена вриједност зграда и објеката и финансијски
резултат ранијих година за износ од 271.905 КМ.
Објекат ДЦ Градина и земљиште које припада том објекту исказани су у нето износу
од 810.907 КМ (бруто износ 1.042.300 КМ и исправкa вриједности 231.393 КМ) у
оквиру позиције зграде и објекти. Земљиште није класификовано сходно одредбама
члана 29. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике, па нису објективно исказани трошкови
амортизације, исправка вриједности, финансијски резултат ранијих година за износ
амортизације земљишта за све године од набавке. Општина није одвојено утврдила
вриједност земљишта и објекта.
Одлука о одређивању локалних путева путева и улица, одржавању, заштити и
реконструкцији и изградњи некатегорисаних путева садржи попис путева по
правцима, броју пута, категоријама и дужини и иста није усклађена са помоћном
евиденцијом основних средстава, па накнадни издаци у санацију дијела признатих
путева и улица нису приписани тим средствима, већ су та накнадна улагања
евидентирана као посебна средства без утврђене везе са средством на који се
односи или су иста приписана другом средству што онемогућава идентификацију
имовине и не даје податке о правој вриједности појединачних средстава и укупне
имовине.
Према достављеној информацији за потребе ревизије, Општина је у току године
издавала у закуп два пословна простора површине 58,64 м2 (у оквиру зграде
Општине), као и један објекат површине 402м2 (330м2 пословна зграда и гараже
72м2) и репетитор „Локве“, а чија је укупна бруто вриједност 183.433 КМ, исправка
вриједности 28.085 КМ и нето вриједност 155.348 КМ.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Ново Горажде за
период 01.01-31.12.2019. године

29

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

Имовина која се даје у закуп није исказана као инвестициона имовина, што није у
складу са чланом 29. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и захтјевима МРС-ЈС 16 Инвестициона имовина, параграфи 7, 20 и 26.
Постројења и опрема исказани су у укупном износу од 346.237 КМ набавне
вриједности, 267.710 КМ исправке вриједности и 78.527 КМ садашње вриједности.
Нето вриједност постројења и опреме потцијењена је за 2.564 КМ, јер за поједина
средства нису примијењене годишње амортизационе стопе прописане Правилником
о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике (тачка 6.2.2.
извјештаја).
Општина није примијенила ревалоризациони модел вредновања на медицинску и
лабораторијску опрему и рачунарске програме чија је књиговодствена вриједност
сведена на нулу, што није у складу са чланом 41. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике.
Непроизведена стална имовина је исказана у укупном износу од 2.760.866 КМ
набавне вриједности, 111.854 КМ исправке вриједности и 2.649.012 КМ садашње
вриједности. Износ од 2.626.815 КМ представља вриједност земљишта, док износ од
134.051 КМ набавне вриједности представља нематеријалну непроизведену
имовину.
Евидентирање нематеријалне произведене имовине у Општинској управи у цјелости
није извршено према одредбама члана 35. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике
(у даљем тексту: Правилник), јер није предмет евидентирања на позицији
нематеријалне непроизведене имовине. Утврђене грешке се односе на:
- Стратегију развоја општине, Шумску привредну основу и друге планове (107.512
КМ набавне вриједности и 95.765 КМ исправке вриједности) која није
евидентирана у складу са чланом 24. наведеног Правилника,
- оснивачке улоге Општине у нижег буџетског корисника-Туристичку организацију
(3.450 КМ) и у ЈКП Ново Горажде (5.000 КМ), што није исказано сходно члану 61.
став (4) наведеног Правилника и члану 78. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике,
- оснивачки улог у Сарајевску регионалну развојну агенцију Серда д.о.о. Сарајево
у износу од 2.000 КМ и плаћања која је Општина извршила по уговору о оснивању
у износу од 14.089 КМ. Општина не располаже са информацијама о проценту
учешћа у капиталу. Оснивачки улог није евидентиран сходно члану 61. став (4)
наведеног Правилника.
По овом основу је погрешно исказана и набавна вриједност појединачних сталних
средстава, исправка вриједности за износ припадајуће амортизације, као и
финансијски резултат текуће и ранијих година за расходе амортизације, као и акције
и учешћа у капиталу.
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми исказана је у укупном
износу од 1.669.617 КМ и односи се на вриједност: пословних објеката и простора
(390.439 КМ), саобраћајних објеката (81.567 КМ), осталих објеката (1.039.418 КМ),
комуникационе и рачунарске опреме (11.683 КМ), медицинске и лабораторијске
опреме (11.450 КМ), опреме за образовање, науку и културу (18.806 КМ), осталих
постројења и опреме (72.726 КМ), природних добара (2.000 КМ) и нефинансијске
имовине у припреми (41.530 КМ).
Исказана вриједност нефинансијске имовине у сталним средствима у припреми је
прецијењена најмање за 38.676 КМ, а потцијењени су саобраћајни објекти (28.801
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КМ) и гријна, расхладна и заштитна опрема (9.875 КМ), јер Општина није извршила
пренос активираних средстава на одговарајућа конта имовине у употреби у складу
са чланом 42. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике (у употреби од децембра 2019.
године).
На позицији имовине у сталним средствима у припреми евидентиран је износ од
27.357 КМ, а односи се на израду пројектне документације за санацију водоводног
система Устипрача, који није евидентиран у пословним књигама Општине (није
обухваћен ни пописом), нити је евидентирана санација поменутог водоводног
система финансирана од стране UNDP (Пројекат обнове водоводног система у
ранијем периоду). Према писменој информацији достављеној за потребе ревизије
наведена имовина није исказана ни у пословним књигама ЈКП Ново Горажде.
Општина није извршила процјену инвестиција у току, те утврдила завршеност истих
и у складу са истим извршила активирање.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се:










учешћа у капиталу по основу оснивачког улога исказују у складу са
чланом 61. став (4) Правилника о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике и чланом 67. и
78. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике,
изврши признавање губитка од умањења вриједности улагања у
објекат Троврх, како је то одређено параграфима 52. и 54. МРС-ЈС 21 –
Умањење вриједности имовине која не генерише готовину, као и да се
се изврши процјена земљишта које припада објекту ДЦ Градина те да
се у складу са истом изврши евидентирање земљишта,
имовина која се даје у закуп евидентира као инвестициона имовина у
складу са чланом 29. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и
захтјевима МРС-ЈС 16 - Инвестициона имовинa, параграфи 7, 20. и 26,
у сарадњи са комуналним предузећем утврди укупна вриједност
водоводног система Устипрача и изврши евидентирање у пословним
књигама,
врши процјена завршености инвестиција у току, те да се у складу са
истим врши активирање.

6.3.2.

Пасива

Пословна пасива је исказана у износу од 15.408.818 КМ, а односи се на краткорочне
обавезе и разграничења, дугорочне обавезе и разграничења и властите изворе.

6.3.2.1. Обавезе и разграничења
Обавезе и разграничења су исказане у износу од 4.928.549 КМ, а чине их
краткорочне обавезе и разграничења и дугорочне обавезе и разграничења.
Краткорочне обавезе и разграничења су исказане у износу од 2.783.645 КМ, а чине
их обавезе краткорочне финансијске, за лична примања запослених, из пословања,
за расходе финансирања и друге финансијске трошкове, грантове и дознаке на име
социјалне заштите, краткорочна резервисања и разграничења, остале краткорочне
обавезе и краткорочне обавезе и разграничења из трансакција узмеђу или унутар
јединица власти.
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Краткорочне финансијске обавезе износе 17.090 КМ, а односе се на обавезе из
почетног стања које нису документоване. Обавезе по дугорочним зајмовима
примљеним од банака који доспијевају на наплату до годину дана су мање исказане
за 159.805 КМ, а више дугорочне обавезе за исти износ (образложено у наставку
извјештаја).
Обавезе за лична примања запослених су исказане у износу од 633.582 КМ, а чине
их обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата (244.290 КМ) и обавезе
за бруто накнаде трошкова и осталих личиних примања запослених по основу рада,
отпремнина и једнократних помоћи (389.292 КМ). Према писменој информацији
достављеној за потребе ревизије обавезе за лична примања на дан 31.12.2019.
године износе 93.289 КМ, с тим да поменутом информацијом нису обухваћене
репрограмиране обавезе у износу од 57.792 КМ (потврђене конфирмацијом са
Пореском управом Републике Српске), а које су исказане у оквиру обавеза за лична
примања запослених. Због погрешних евидентирања у ранијем периоду
прецијењене су обавезе за лична примања у износу од 482.500 КМ, а потцијењен
финансијски резултат ранијих година. Ревизији нису презентовани докази о
постојању судских спорова запослених по основу дуга за неисплаћена лична
примања из ранијег периода.
Такође, обавезе за лична примања су прецијењене за 57.792 КМ, а потцијењене су
остале дугорочне обавезе (4.452 КМ) и остале краткорочне обавезе (53.340 КМ), јер
je Општина у претходном периоду погрешно евидентирала Споразуме о репрограму
пореских обавеза које је закључила са Министарством финансија Републике Српске.
Наведено није у складу са чланом 72. став (9), 75. и 83. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Општина није вршила усаглашавање обавеза са Пореском управом Републике
Српске.
Општина није извршила усаглашавање стварног стања обавеза за лична примања
са ГКТ и помоћном књигом Главне књиге трезора - Модул обавеза, према којој
обавезе за јавне приходе за све потрошачке јединице износе 1.787.336 КМ.
Наведено није у складу са чланом 18. став (8) и 27. Закона о трезору. Највећи дио
неслагања односи на обавезе из почетног стања.
Обавезе из пословања су исказане у износу од 266.049 КМ, а чине их обавезе за
набавку роба и услуга и према физичким лицима. По налазу ревизије прецијењене
су за обавезе према физичким лицима за 15.090 КМ, док је за исти износ потцијењен
резултат ранијег периода.
Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите су исказане у
износу од 23.114 КМ, а односе се на обавезе за грантове (15.600 КМ) и дознаке на
име социјалне заштите (7.514 КМ).
Краткорочна резервисања и разграничења су исказана у износу од 5.761 КМ.
Остале краткорочне обавезе износе 9.124 КМ, а односе се на на обавезе по основу
обрачуна и поравнања више и погрешно уплаћених јавних прихода према
општинама и фондовима по записницима Пореске управе Републике Српске.
Остале краткорочне обавезе потцијењене су у износу од 53.340 КМ по основу
доспјелих репрограмираних обавеза.
Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција узмеђу или унутар јединица
власти су исказане у износу од 1.828.589 КМ и исте су прецијењене у износу од
1.828.268 КМ, јер Општина није извршила елиминацију истих приликом израде
консолидованог финансијског извјештаја (тачка 6.3.1.1. извјештаја).
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Обавезе по зајмовима примљеним од ентитета који доспијевају на наплату до годину
дана су мање исказане за 90.652 КМ, а више дугорочне обавезе за исти износ, што
је образложено у наставку.
Према писменој информацији достављеној за потребе ревизије у периоду од датума
извјештавања до 29.02.2020. године измирене су обавезе у укупном износу од
165.374 КМ.
Дугорочне обавезе по зајмовима исказане су у износу од 2.144.904 КМ и односе
се на обавезе по кредитима код сљедећих банака: НЛБ Развојна банка а.д. Бања
Лука (621.914 КМ), Нова Банка а.д. Бања Лука (1.352.902 КМ) и Свјетске банке
(170.088 КМ). Износ кредита Свјетске банке на дан 31.12.2019. године није
усаглашен у пословним евиденцијама Општине са ИОС-ом који је достављен од
стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске
(тачка 3. извјештаја).
Општина није исправно класификовала обавезе по кредиту Свјетске банке, па су
прецијењене дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од банака у износу од
170.088 КМ, а потцијењене су дугорочне обавезе по зајмовима од ентитета за 79.436
КМ и обавезе по зајмовима примљеним од ентитета који доспијевају на наплату до
годину дана за 90.652 КМ (доспијеће за 2020. годину - износ од 10.381 КМ и обавезе
из ранијег периода – износ од 80.271 КМ). Наведено није у складу са чланом 76. и
84. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике. Обавезе за отплату главнице по кредиту Свјетске
банке нису уредно сервисиране према доспјећу у износу од 80.271 КМ.
У току ревизије упућена је конфирмација Министарству пољопривреде, шумарства
и водопривреде Републике Српске којом је утврђена значајна разлика од 24.392 КМ,
за коју није дато образложење.
Такође, Општина није извршила пренос на краткорочне обавезе доспјеле обавезе
по дугорочним зајмовима примљеним од НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука и Нова
банка а.д. Бања Лука у износу од 159.805 КМ, што није у складу са чланом 72. став
(9) и 77. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се:
 изврши усаглашавање стања помоћних књига и Главне књиге трезора
у складу са чланом 27. Закона о трезору, те да се у складу са МРС-ЈС 3 Рачуноводствене политике, промјене рачуноводствених процјена и
грешке изврши исправка грешака из ранијег периода (параграфи 46-53),
 класификација обавеза по кредитима врши у складу са чланом 72. став
(9), 76, 77. и 84. Правилника о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.

6.3.2.2. Властити извори
Властити извори исказани су у износу од 10.480.269 КМ, а односе се на трајне изворе
средстава (3.877.481 КМ), финансијски резултат ранијих година (7.053.159 КМ) и
финансијски резултат текуће године у негативном износу од 450.731 КМ.
Трајни извори су потцијењени за 9.000 КМ због пропуста из ранијих периода јер нису
евидентиране или су погрешно евидентиране акције и учешћа у капиталу (тачка
6.3.1.2 извјештаја).
Финансијски резултат текуће године је прецијењен за 781.252 КМ из разлога што
салдо финансијског резултата за 2018. годину није пренесен на финансијски
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резултат ранијих година у 2019. години, а што је прописано чланом 91. Правилника
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике (289.356 КМ) и због прецијењених осталих прихода обрачунског
каракатера (491.896 КМ).
Финансијски резултат ранијих година је потцијењен за 343.178 КМ због
неправилности образложених под тачкама 6.3.1.1, 6.3.1.2. и 6.3.2.1. извјештаја.

6.3.3.

Ванбилансна евиденција

На дан 31.12.2019. године Општина није исказала ванбилансну евиденцију. Иста је
потцијењена најмање за 2.055.542 КМ по основу мјеница датих за обезбјеђење
кредита код Нова банка а.д. Бања Лука (1.352.902 КМ) и НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука (621.914 КМ), гаранција за уредно извршење уговора (1.377 КМ),
привремене ситуације за „Изградњу Културно-омладинског центра у Новом Горажду“
која се књижи у Главној књизи трезора Министарства финансија Републике Српске
и за коју су средства обезбијеђена из буџета Општине Ново Горажде и донаторских
средстава Владе Републике Србије (79.349 КМ).
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се ванбилансна евиденција
исказује у складу са чланом 89. Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.

6.4.

Биланс новчаних токова

У Билансу новчаних токова исказани су приливи готовине из пословних активности
2.035.715 КМ, одливи готовине из пословних активности 1.626.457 КМ, приливи
готовине из инвестиционих активности 3.074 КМ, одливи готовине из инвестиционих
активности 279.696 КМ и одливи готовине из активности финансирања 162.671 КМ.
Нето одлив готовине исказан је у износу од 30.035 КМ, готовина на почетку
обрачунског периода 728.782 КМ и готовина на крају обрачунског периода у износу
од 698.747 КМ.
Одливи готовине из пословних активности су прецијењени, а потцијењени одливи
готовине из активности финансирања за 133.667 КМ, а по основу плаћања обавеза
одгођеног пореског дуга (121.291 КМ) и измирења краткорочне позајмице (12.376 КМ).
Биланс новчаних токова није сачињен у складу са МРС-ЈС 2 – Извјештај о новчаним
токовима (параграфи 18, 22 и 26).
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се Извјештај о новчаним токовима
саставља у складу са захтјевима наведеним у МРС-ЈС 2 – Извјештај о новчаним
токовима (параграфи 18, 22. и 26).

6.5.

Временска неограниченост пословања

Општина није у Напоменама уз финансијске извјештаје дала образложења везано
за сталност пословања, што није у складу са захтјевима МРС-ЈС 1 - Презентација
финансијских извјештаја, параграфи 15(ц) и 38.

6.6.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

На основу писане информације за потребе ревизије на дан 31.12.2019. године,
против Општине се води 1 судски спор укупне вриједности од 9.500 КМ, ради
утврђивања права својине на земљишној парцели. Није документовано да је било
спорова које је Општина водила против трећих лица. Општина није вршила процјену
исхода спорова и није објелоданила информације о потенцијалним обавезама и
потенцијалној имовини према захтјевима МРС-ЈС 19 – Резервисања, потенцијалне
34

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Ново Горажде
за период 01.01-31.12.2019. године

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

имовина и потенцијалне обавезе, параграф 100, као ни информације о извршеним
судским пресудама у току извјештајног периода.

6.7.

Напомене уз финансијске извјештаје

Уз Консолидовани финансијски извјештај за 2019. годину сачињене су и Напомене
за период 01.01 - 31.12.2019. годину, које пружају неопходне информације о
Општини,
примијењеним
прописима
за
израду
годишњег
обрачуна,
рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим политикама, али исте
не задовољавају захтјеве МРС-ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја и
одредбе члана 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника,
јер нису објелодањене информације које се односе на:










основне информације о организацији извјештајних ентитета који су обухваћени
у консолидовани финансијски извјештај Општине,
корисни вијек употребе или коришћене стопе амортизације, структури сталних
средстава која се и даље користе, али им је књиговодствена вриједност нула и
није објављено постојање и износ ограничења власништва, за сваку групу
некретнина, постројења и опреме, што није у складу са МРС-ЈС 17 Некретнине, постројења и опрема, параграф 88 (ц), 89 (а) и 94. б),
узроке и разлике за планиране и исказане позиције расхода и планираних и
исказаних прихода у односу на претходну годину,
информације о броју и структури запослених,
образложења везана за сталност пословања (тачка 6.5. извјештаја),
износ прихода и потраживања признатих у вези са трансакцијом која није
трансакцијa размјене сходно захтјевима МРС - ЈС 23 – Приходи од трансакција
које нису трансакције размјене (порези и преноси) - (параграф 106, тачке а и б);
неусаглашена салда потраживања и обавеза на дан пописа, као и разлоге због
којих није извршено усаглашавање књиговодственог са стварним стањем;
друге финансијске и нефинансијске информације које могу да послуже за
разумијевање постојећег или очекиваног стања.

Јавна установа Центар за социјални рад Ново Горажде није саставила Напомене уз
финансијске извјештаје.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се у Напоменама уз финансијске
извјештаје објелодањују информације у потпуности у складу са захтјевима
МРС-ЈС и чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских
корисника.

Ревизијски тим
Данијела Дувњак, с.р.
Браниславка Јовандић, с.р.
Душка Поповић, с.р.
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