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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Мишљење са резервом
Извршили смо ревизију Консолидованих финансијских извјештаја Општине
Пелагићево који обухватају: Биланс стања на дан 31.12.2019. године; Биланс успјеха,
Извјештај о промјенама нето имовине, Биланс новчаних токова, Периодични
извјештај о извршењу буџета и Периодични извјештај о извршењу по
рачуноводственим фондовима 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, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом,
Консолидовани годишњи финансијски извјештаји Општине Пелагићево истинито и
објективно приказују, у свим материјално значајним 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 за
јавни сектор у Републици Српској.
Основ за мишљење са резервом
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 6.1.2.1. извјештаја:
Расходи по основу коришћења роба и услуга и расходи за дознаке су прецијењени,
а финансијски резултат ранијих година је потцијењен за укупан износ од 30.387 КМ,
јер су пословни догађаји, који припадају обрачунском периоду 2018. године,
евидентирани у 2019. години, што није у складу са чланом 93. став (2) Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике у Републици Српској.
Као што је наведено под тачком 6.1.2.2. извјештаја:
Општина Пелагићево је прецијенила издатке за нематеријалну непроизведену
имовину, а потцијенила издатке за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију путева за износ од 102.717 КМ, што није у складу са чланом 105. и 107.
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.2.2. извјештаја:
Потцијењени су расходи по основу амортизације, односно корекције вриједности
пословних објеката, као и вриједност саобраћајних и осталих објеката у износу од
15.554 КМ јер обрачун амортизације није вршен за период за који су објекти били у
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Пелагићево за за
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употреби у 2019. години, што није у складу са чланом 3. став (1), односно чланом 6.
став (1) под 3) Правилника о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске
кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.3.1.1. извјештаја:
Потцијењени су расходи од усклађивања вриједности финансијске имовине,
односно позиција коригованих потраживања по основу продаје у земљи за износ од
31.982 КМ, јер Општина Пелагићево није извршила корекцију потраживања која нису
наплаћена у року од 12 мјесеци, што није у складу са чланом 73. став (2) Правилника
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике у Републици Српској.
Као што је наведено под тачком 6.3.2.1. извјештаја:
Више су исказане обавезе за лична примања запослених, а мање обавезе из
пословања за износ од 37.922 КМ, јер обавезе за порезе и доприносе на одборничке
накнаде нису класификоване у складу са чланом 79. став (1) Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.
Општина Пелагићево је потцијенила обавезе према правним лицима у земљи за
износ од 11.500 КМ, нефинансијску имовину у сталним средствима у припреми за
износ од 4.499 КМ и расходе за текуће одржавање за износ од 7.001 КМ, јер није
евидентирала обавезе према добављачима за 2019. годину, што није у складу са
чланом 9. став (6) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.
Као што је наведено под тачком 6.3.2.2. извјештаја:
Општина Пелагићево није рекласификовала дио дугорочних обавеза које
доспијевају за плаћање у 2020. годину по основу репрограмираних обавеза у износу
од 23.142 КМ, што није у складу са чланом 73. и 77. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.3.2.3. извјештаја:
Прецијењене су резерве по основу ревалоризације нефинансијске имовине за износ
од 374.180 КМ, док су истовремено и за исти износ потцијењена позиција
обрачунских прихода помоћи у натури по основу погрешног књижења примљених
донација у нефинансијској имовини, што није у складу са чланом 87. и 109. став (3)
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској.
Као што је наведено под тачком 6.7. извјештаја:
Напомене уз финансијске извјештаје по садржају, структури и систематичности не
одговарају захтјевима МРС – ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја и других
релевантних Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, као и
члана 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника.
Временска неограниченост пословања
У Напоменама уз финансијске извјештаје је објелодањено да су консолидовани
финансијски извјештаји Општине Пелагићево састављени у складу са начелом
сталности пословања, уз претпоставку да Општина Пелагићево неће обуставити
пословање у догледној будућности.
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Кључна питања ревизије
Кључна питања су она питања која су по нашем професионалном мишљењу била
најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за годину која се завршава
на дан 31.12.2019. године. Ова питања смо размотрили у оквиру ревизије
финансијских извјештаја као цјелине и нема других питања кojа треба објавити у
извјештају о ревизији. Ова питања смо размотрили у оквиру ревизије финансијских
извјештаја као цјелине, а у формирању нашег мишљења не дајемо одвојено
мишљење о тим питањима. Осим питања описаног у пасусу Основ за мишљење са
резервом нема других питања кoja треба објавити у извјештају о ревизији.
Одговорност руководства за финансијске извјештаје
Начелник општине је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских
извјештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни
сектор, односно прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор
важећим у Републици Српској. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, примјену
и 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 проводи провјером на бази узорка и да у систему
интерних контрола и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења,
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене.
Ревизија укључује 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.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Пелагићево за за
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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, 05.08.2020. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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II

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији усклађености

Мишљење са резервом
Уз ревизију Консолидованих финансијских извјештаја Општине Пелагићево 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 Консолидованим
финансијским извјештајима Општине Пелагићево за 2019. годину су у свим
материјално значајним 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:
Није проведен поступак јавне набавке нафте и нафтних деривата, а укупна
вриједност утрошене нафте и нафтних деривата у 2019. години износи 55.877 КМ,
што није у складу са чланом 6. Закона о јавним набавкама.
За проведене преговарачке поступке без објаве обавјештења нису испуњени услови
наведени у члану 24. став (1) под (а) Закона о јавним набавкама.
Приликом провођења јавних набавки директним споразумом код једног броја
набавки није поштован члан 87. став (3), односно члан 15. став (6) Закона о јавним
набавкама.
У проведеним конкурентским захтјевима за достављање понуда уговорни орган није
упутио захтјев за достављање понуде на минимално три адресе понуђача, што није
у складу са чланом 88. став 1) Закона о јавним набавкама.
Општина Пелагићево није објављивала основне елементе уговора за проведене
поступке набавке на својој веб-страници, што није у складу са чланом 75. став (2)
Закона о јавним набавкама.
Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја:
Бруто плате запослених нису обрачунаване на основу одредби Закона о порезу на
доходак, односно Правилника о поступку, начину обрачуна и остваривања права на
ослобађање и права на одбитке од пореске основице пореза на доходак. Приликом
обрачуна бруто плата за цијели обрачунски период 2019. године нису уважене
измјене и допуне у начину обрачуна бруто плата за запослене наведене у члану 10.
и 13. поменутог закона.
Обрачун минулог рада за сваку годину навршеног стажа није извршен на основу
члана 6. став (3) Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Пелагићево за за
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Порез на доходак и доприноси на накнаде скупштинским одборницима нису
обрачунавани на мјесечном нивоу и за исте нису поднесене пореске пријаве, што
није у складу са чланом 3. став (1) тачка 3), 10. став (1) и 24. став (1) Закона о
доприносима, чланом 10. став (1) и 11. став (1) и (2) Правилника о условима, начину
обрачунавања, пријављивања и уплате доприноса, односно чланом 3. став (7), 52.
став (1) под 2) и 58. став (1) Закона о порезу на доходак.
Одговорност руководства за усклађеност
Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја,
Начелник општине је такође одговоран да осигура да су активности, финансијске
трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима у складу са
прописима којима су регулисане.
Одговорност ревизора за ревизију усклађености
Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша
одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности,
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима, у
свим материјално значајним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане.
Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске
доказе о томе да ли је пословање Општине Пелагићево 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 Пелагићево.

Бања Лука, 05.08.2020. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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III

РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА

Препоруке везане за финансијске извјештаје
Препоручује се Начелнику да обезбиједи да се:
1)

расходи и обавезе евидентирају у обрачунском периоду у коме су и настали,
врши корекција потраживања по основу продаје у земљи за она потраживања
која нису наплаћена у року од 12 мјесеци и да се на позицији резерви врше
евидентирања када су за то испуњени услови, сходно одредбама Правилника
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској,

2)

класификација издатака за инвестиционо одржавање, обавеза за порезе и
доприносе на одборничке накнаде и текућих доспијећа по основу
репрограмираних обавеза врши у складу са одредбама Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике,

3)

обрачун амортизације врши у складу са чланом 3. и 6. Правилника о примјени
годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике,

4)

у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањују све релевантне
информације у складу са захтјевима МРС – ЈС 1 Презентација финансијских
извјештаја и чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских
корисника.

Препоруке везане за усклађеност пословања
Препоручује се Начелнику да обезбиједи да се:
1)

јавне набавке роба, услуга или радова и објављивање основних елемената
уговора за све поступке јавних набавки врше у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама,

2)

припрема и доношење буџета врши у складу са буџетским календаром и да се
усвојени буџети и ребаланси буџета објављују у Службеном гласнику општине
Пелагићево, како је прописано одредбама члана 28. и 37. став (3) Закона о
буџетском систему Републике Српске,

3)

у складу са чланом 22. Закона о комуналним дјелатностима пропише обавеза
плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке
комуналне потрошње, као и да се за поједине планове утрошака средстава
прибаве сагласности надлежних министарстава,

4)

бруто плате за запослене обрачунавају у складу са чланом 10. и 13. Закона о
порезу на доходак, односно члана 19. став (5) Правилника о поступку, начину
обрачуна и остваривања права на ослобађање и права на одбитке од пореске
основице пореза на доходак,

5)

обрачун минулог рада за сваку годину навршеног стажа врши у складу са
чланом 6. став (3) Закона о платама запослених у органима управе Републике
Српске,

6)

накнаде скупштинским одборницима рачуноводствено евидентирају мјесечно
у бруто износу, као и да се врши обрачун и пријава пореза и доприноса по том
основу и да се за исте подносе пореске пријаве,
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Пелагићево за за
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7)

дефинишу критеријуми и процедуре за додјелу средстава гранта и дознака
грађанима,

8)

врши објављивање извјештаја о стању дуга и гаранцијама у Службеном
гласнику Републике Српске.

Препoручује се Скупштини општине да:
9)

8

у складу са својим надлежностима донесе одговарајуће стратегије, одлуке,
планове и програме.
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IV

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ




















Закон о буџетском систему Републике Српске,
План Буџета и Одлука о извршењу Плана Буџета Општине Пелагићево за
2019. годину, Ребаланс Плана Буџета и Одлука о извршењу Ребаланса
Плана Буџета Општине Пелагићево за 2019. годину,
Закон о јавним набавкама ,
Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправе,
Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске,
Закон о доприносима,
Закон о порезу на доходак,
Закон о административним таксама,
Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске,
Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике
Српске,
Закон о комуналним таксама,
Закон о комуналним дјелатностима,
Правилник о условима, начину обрачунавања, пријављивања и уплате
доприноса,
Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске,
Правилника о поступку, начину обрачуна и остваривања права на
ослобађање и права на одбитке од пореске основице пореза на доходак,
Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за
запослене у јавном сектору Републике Српске,
Одлука о утврђивању цијене рада.
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V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Општина Пелагићево (у даљем тексту: Општина) се налази у сјевероисточном
дијелу Републике Српске. На подручју Општине, према резултатима пописа из 2013.
године живи 4.358 становника који су организовани у 10 мјесних заједница.
Општина је основана 16.09.1992. године одлуком Народне Скупштине Републике
Српске.
Општина извршава обавезе утврђене Уставом, Законом о локалној самоуправи,
Статутом и другим важећим прописима којима су утврђена подручја одговорности,
надлежности органа и финансирање Општине. Послови Општине обухватају
послове из самосталне надлежности и послове пренесене посебним законима.
Општина је организована у складу са Законом о локалној самоуправи. Органи
Општине су Скупштина и начелник. Законодавна власт се остварује преко
Скупштине општине, коју чини 15 одборника, а начелник заступа и представља
општину и носилац је извршне власти.
У 2019. години из буџета Општине финансирани су у потпуности Скупштина
општине, мјесне заједнице, општинска управа и нижи буџетски корисници Јавна
установа Центар за социјални рад Пелагићево (у наставку Центар за социјални рад)
и Јавна установа Туристичка организација „Пелагићево“ (у наставку Туристичка
организација).
Ревизијом су обухваћени Консолидовани финансијски извјештаји Општине.
Поменуте извјештаје поред финансијских показатеља Општинске управе чине и
финансијски извјештаји Центра за социјални рад и Туристичке организације.
Одлуком Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
120/18) у складу са утврђеним критеријумима за оцјену развијености Општина је за
2019. годину сврстана у категорију неразвијених јединица локалне самоуправе.
На Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији за период 01.01 –
31.12.2019. године није било примједби.
Препоруке дате у овом извјештају, у циљу њиховог наглашавања, болдоване
су и писане италик словима.

2.

Провођење препорука из претходног извјештаја

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске извршила је ревизију
финансијских извјештаја Општине за период 01.01 – 31.12.2015. године и сачинила
Извјештај о ревизији консолидованих финансијских извјештаја Општине Пелагићево
у којем је, у циљу превазилажења утврђених неправилности, дато укупно 10
препорука.
Провођење препорука датих у поменутом извјештају било је предмет посебног
прегледа статуса датих препорука који је извршен у 2018. години, о чему је сачињен
Извјештај о статусу датих препорука (ИП 019-18) у којем је наведено да је Општина
провела једну препоруку, дјелимично провела двије препоруке, док седам препорука
није провела.
Препорука која се односила на припрему и доношење буџета у складу са Законом о
буџетском систему Републике Српске у 2019. години није проведена (тачка 5.
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извјештаја). Препоруке које су се односиле на правилну класификацију расхода,
признавање расхода на обрачунској основи у периоду у коме је обавеза и настала,
напомене уз финансијске извјештаје, доношење одговарајућих стратегија, одлука,
планова и програма, успостављање ефикаснијег систем интерних контрола и
стварање обавеза и коришћење средстава сходно одредбама члана 40. Закона о
буџетском систему Републике Српске нису у току 2019. године проведене.
Препоруке које су у 2019. години проведене односе се на праћење, анализу и
процјену исхода судских спорова и провођење пописа и досљедну примјену
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
са стварним стањем имовине и обавеза.

3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

Организација и функционисање система интерних контрола Општине дјелимично су
дефинисани постојећим интерним актима (Статут, Пословник о раду Скупштине
општине, Одлука о оснивању Општинске управе, Правилник о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе Пелагићево, Правилник о
интерним контролама и интерним контролним поступцима и остали). Одлуком о
оснивању Општинске управе Пелагићево и Правилником о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста Општинске управе дефинисана су подручја
одговорности, надлежности органа, те начини финансирања и функционисања
Општине.
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
систематизовано је 47 радних мјеста за 48 извршилаца. На дан 31.12.2019. године у
Oпштини је у радном односу било укупно 38 запослених, од чега два изабрана лица
и 36 радника на неодређено вријеме. Поменутим правилником уређена је
унутрашња организација и систематизација радних мјеста, укупан број радних
мјеста службеника и намјештеника и осталих запослених, назив радних мјеста, опис
послова радних мјеста службеника и намјештеника, категорије и звања, потребан
број извршилаца за свако радно мјесто, врста и степен стручне спреме и звање,
радно искуство и посебни услови потребни за обављање послова радног мјеста,
начин руковођења и извршавање послова и задатака и слично.
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста нису систематизована
радна мјеста интерних ревизора. Начелник није именовао лице за финансијско
управљање и контролу. Систем интерних контрола у Општини у 2019. години није у
потпуности уређен према дијелу одредби Закона о систему интерних финансијских
контрола у јавном сектору Републике Српске и Упутства о начину и поступку
успостављања и спровођења система финансијског управљања и контроле, јер не
постоји акт о управљању ризицима којим се уређују организациони циљеви и задаци,
није вршена процјена ризика и управљање ризицима, нису дефинисани детаљни
кључни пословни процеси и књига пословних процеса, а такође није вршена анализа
постојећих правила и процедуре имајући у виду да је у протеклом периоду дошло до
значајних измјена у законској и подзаконској регулативи из различитих области и на
основу тога нису донесена нова правила и процедуре.
Начелник је 24.12.2019. године донио Одлуку о образовању комисија за попис
(формирана Централна пописна комисија и пет комисија за попис). Начелник је
30.01.2020. године донио Одлуку о прихватању елабората о извршеном попису
имовине и обавеза за 2019. годину. Попис у Општинској управи је проведен у складу
са одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
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књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 45/16).
У Општини нису донесене стратегија развоја локалних путева и улица у насељу,
одлука о разврставању локалних путева и улица у насељу и посебан акт о
управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних путева, улица
у насељу и путних објеката на њима, што није у складу са чланом 13. став 4, 10. став
4. и 16. став 6. Законом о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“,
број 89/13), као ни програм развоја спорта Општине, 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).
Сходно напријед наведеном и у даљем дијелу извјештаја, успостављени систем
интерних контрола није функционисао на начин да у потпуности обезбиједи истинито
и фер финансијско извјештавање и усклађеност са законима и другим прописима.
Препоручује се Скупштини општине да у складу са својим надлежностима
донесе одговарајуће стратегије, одлуке, планове и програме.

4.

Набавке

План јавних набавки Општине Пелагићево за 2019. годину усвојен је 12.02.2019.
године. У плану је наведен сваки предмет набавке појединачно са планираним
износом и врстом поступка који ће се проводити, оквирно вријеме покретања
поступака и закључења уговора, те извори финансирања.
Укупна планирана вриједност набавки за 2019. годину након осам измјена и допуна
износи 1.409.500 КМ, без пореза на додату вриједност (у наставку: ПДВ).
Предвиђено је провођење 56 поступка јавних набавки и то путем шест отворених
поступака у вриједности од 810.000 КМ, седам конкурентских поступака у
вриједности од 309.000 КМ, 40 директних споразума у вриједности од 223.500 КМ,
три преговарачка поступка без објаве обавјештења о набавци у вриједности у од
67.000 КМ.
У 2019. години закључени су оквирни споразуми/уговори за набавке у укупној
вриједности од 480.512 KM. Проведена су укупно 32 поступака и то један отворени
поступак у вриједности од 252.603 КМ, два конкурентска захтјева за достављање
понуда у вриједности од 42.072 КМ, три преговарачка поступака без објаве
обавјештења о набавци у вриједности у од 72.891 КМ, 26 директних поступка у
вриједности 112.945 КМ. Набавке су се највећим дијелом односиле на изгрању
амбуланте породичне медицине, реконструкцију и санацију путева, уређење дома
културе у Пелагићеву и дома културе у Ћедићима, уређење прилазних стаза
споменицима, опремање шалтер сале и друге.
Ревизијским испитивањем обухваћени су проведени поступци јавних набавки у
вриједности од 467.992 КМ и то један отворени поступак у вриједности од 252.603
КМ, један конкурентски захтјев за достављање понуда у вриједности од 29.552 КМ,
три преговарачка поступак без објаве обавјештења у вриједности од 72.891 КМ и
директни споразуми у вриједности од 112.945 КМ.
Општина није провела поступак набавки за набавку нафте и нафтних деривата, а
укупна вриједност утрошене нафте и нафтних деривата у 2019. години износи 55.877
КМ, што није у складу са чланом 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“, бр. 39/14).
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Општина је набавку радова вањског уређења Дома културе у Пелагићеву, завршној
фази изградње дома културе у Ћедићима и изградња хидрантске мреже за
противпожарну заштиту у објекту Дома културе у Пелагићеву провела путем
преговарачког поступка без објаве обавјештења позивајући се при томе на члан 24.
став (1) под (а) Закона о јавним набавкама, односно на разлоге који се односе на
неопходне радове који нису дефинисани основним уговором, а који су усљед
непредвиђених околности неопходни. Опис радова у тендерској документацији,
односно закљученим уговорима не указује на то да се радови за наведене набавке
не могу технички и економски одвојити од основног уговора без већих непогодности
за уговорни орган. Такође, вриједност уговора додијељених за додатне радове
прелази 20% од вриједности основног уговора. Тако проведени поступци јавних
набавки нису у складу са чланом 24. став (1) под (а) Закона о јавним набавкама.
Приликом провођења јавних набавки директним споразумима Општина није у
потпуности поштовала одредбе члана 87. став (3) Закона о јавним набавкама, јер су
поједине набавке за исту врсту роба, услуга или радова провођене у више наврата
у току 2019. године при чему њихова кумулативна вриједност прелази износ одређен
у поменутом члану наведеног закона. На описани начин извршене су набавке радова
на одржавању путева у укупној вриједности од 15.400 КМ, радова на поправци
путева у укупној вриједности од 15.779 КМ, грађевинских радова на споредном путу
у укупној вриједности од 11.835 КМ и столарских радова за опремање шалтер сале
у укупној вриједности од 11.892 КМ. Дијељење предмета набавке није у складу са
чланом 15. став (6) Закона о јавним набавкама.
У проведеним конкурентским захтјевима за достављање понуда уговорни орган није
упутио захтјев за достављање понуде на минимално три адресе понуђача, што није
у складу са чланом 88. став 1) Закона о јавним набавкама.
Општина није објављивала основне елементе уговора за проведене поступке
набавке на својој веб-страници, што није у складу са чланом 75. став (2) Закона о
јавним набавкама.
Препоручује се Начелнику да обезбиједи да се:
-

набавка нафте и нафтних деривата проводи у складу са одредбама
Закона о јавним набавкама,

-

јавне набавке роба, услуга или радова преговарачким поступцима без
објаве обавјештења примјењују у ситуацијама када су у потпуности
испуњени услови за примјену поменутог поступка наведени у Закону
о јавним набавкама,

-

у поступку провођења јавних набавки поштују вриједносни разреди,
односно да се за директне поступке набавке примјењује одредбе члана
87. став (3) и 90. Закона о јавним набавкама,

-

приликом провођења конкурентских захтјева за достављање понуда
упућују захтјеви за достављање понуда на адресе минимално три
понуђача у скалду са чланом 88. став (1) Закона о јавним набавкама,

-

врши објављивање основних елемената уговора за све поступке
јавних набавки у складу са чланом 75. став (2) Закона о јавним
набавкама.
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5.

Припрема и доношење буџета

Скупштина Општине Пелагићево је 28.12.2018. године донијела одлуку о усвајању
Буџета Општине за 2019. годину у износу од 2.385.000 КМ, од чега се на буџетске
расходе односи износ од 1.999.650 КМ, на издатке за нефинансијску имовину износ
од 188.000 КМ и на издатке за отплату дугова у износу од 197.350 КМ. На истој
сједници је донесена Одлука о извршењу Буџета Општине Пелагићево за 2019.
годину.
Одлука о усвајању ребаланса Буџета за 2019. годину донесена је дана 30.12.2019.
године у износу од 2.954.600 КМ, а чине га буџетски расходи у износу од 2.155.850
КМ, издаци за нефинансијску имовину у износу од 496.200 КМ, издаци за отплату
дугова у износу од 197.350 КМ и остали издаци у износу од 105.200 КМ.
Буџетски расходи се односе на текуће расходе у износу од 2.155.350 КМ и трансфере
у износу од 500 КМ. Текуће расходе највећим дијелом чине расходи за лична
примања запослених у износу од 989.600 КМ, расходи по основу коришћења роба и
услуга у износу од 487.100 КМ, дознаке на име социјалне заштите које исплаћује
институција обавезног социјалног осигурања у износу од 387.650 КМ, грантови у
износу од 224.600 КМ, расходи финансирања и други финансијски трошкови у износу
од 46.900 КМ и расходи по судским рјешењима у износу од 19.500 КМ.
Издатке за нефинансијску имовину чине издаци за произведену сталну имовину у
износу од 449.100 КМ и издаци за непроизведену сталну имовину у износу од 47.100
КМ. Након Ребаланса буџета за 2019. годину проведена је једна реалокација на
основу одлуке Начелника у укупном износу од 84.860 КМ.
Буџет Општине Пелагићево и Ребаланс буџета за 2019. годину нису објављени у
„Службеном гласнику општине Пелагићево“, што није у складу са чланом 37. став (3)
Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15, 15/16).
Приликом припреме и доношења буџета Општине за 2019. годину нису испоштоване
процедуре у вези са буџетским календаром како је то припсано чланом 28. Закона о
буџетском систему Републике Српске, у вези достављања нацрта буџета
Министарству финансија Републике Српске ради добијања препорука и сагласности,
достављања Скупштини општине на усвајање и доношења одлуке о усвајању.
Препоручује се Начелнику да обезбиједи да се:
-

припрема и доношење буџета врши у складу са буџетским календаром
сходно одредбама члана 28. Закона о буџетском систему Републике
Српске,

-

усвојени буџет, као и ребаланс буџета објављује у Службеном гласнику
општине Пелагићево, како је прописано одредбама члана 37. став (3)
Закона о буџетском систему Републике Српске.

6.

Финансијски извјештаји

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 на рачуноводственом
фонду 01 – општи фонд, што представља буџет у ужем смислу (у даљем тексту:
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ПИБ) и обрасцу ПИФ – Периодични извјештај о извршењу по свим рачуноводственим
фондовима (у даљем тексту: ПИФ).
Општина је у 2019. години у обрасцу ПИБ исказала укупне приходе и примитке у
износу од 2.916.662 КМ (за око 1% су мањи у односу на ребаланс буџета), док су
укупни расходи и издаци исказани у износу од 2.941.107 КМ (што је у оквиру
ребаланса буџета). За одступања на појединим позицијама на којима је извршење
веће у односу на износ који је ребалансом буџета одобрен извршене су реалокације.
Разлика у финансирању за 2019. годину (односи се само на фонд 01) исказана је у
негативном износу од 24.445 КМ и представља разлику између буџетског дефицита
исказаног у износу од 278.051 КМ и нето финансирања исказаног у негативном
износу од 302.496 КМ. Скупштина Општине је 05.06.2020. године донијела Одлуку
којом се усваја Извјештај о извршењу Плана Буџета општине Пелагићево за период
01.01 – 31.12.2019. године.

6.1.1.

Приходи и примици

Општина је исказала буџетске приходе у укупном износу од 3.628.929 КМ, од чега на
фонду 01 износ од 2.916.662 КМ, на фонду 03 (фонд грантова) износ од 304.025 КМ,
на фонду 04 (фонд средстава приватизације и сукцесије) износ од 288.242 КМ и на
фонду 05 (фонд за посебне пројекте) износ од 120.000 КМ. Наведени износи се
односе искључиво на приходе, јер Општина у току 2019. није имала пословне
догађаје којим би били остварени примици.
Порески приходи исказани су у износу од 2.025.407 КМ. Највећим дијелом их чине
порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности у износу од 48.398
КМ, порези на имовину у износу од 71.409 КМ и индиректни порези прикупљени
преко Управе за индиректно опорезивање БиХ у износу од 1.875.528 КМ.
Непорески приходи исказани су у износу од 191.864 КМ. Чине их приходи од закупа
и ренте у износу од 44.865 КМ, накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга
у износу од 79.630 КМ и остали непорески приходи у износу од 67.369 КМ.
Општина је у току 2019. године усвојила План утрошка средстава прикупљених по
основу накнаде за промјену пољопривредног земљишта, План утрошка срестава
прикупљених по основу накнаде за заштите од пожара, План утрошка средстава
прикупљених по основу водних накнада и План утрошка средстава прикупљених по
основу концесионе накнаде. Међутим, за усвојене планове нису тражене
сагласности надлежних министарстава.
Општина није прописала обавезу плаћања комуналне накнаде за коришћење
објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, што није у складу са чланом 22.
Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ 124/11
и 100/17).
Грантови су исказани у укупном износу од 411.049 КМ и односе се на грантове из
земље у износу од 395.582 КМ и на грантове из иностранства у износу од 15.467 КМ.
Највећи дио ових грантова се односи на капитални грант Министарства привреде и
предузетништва Републике Српске у износу од 260.000 КМ на име истраживања и
заштите изворишта у пословној зони Поребрице и капитални грант Комисије за
управу и финансије Брчко дистрикта БиХ у износу од 100.000 КМ за више различитих
пројеката на територији Општине.
Трансфери између различитих јединица власти исказани су у износу од 1.000.609
КМ (на фонду 01 износ од 288.342 КМ, на фонду 03 износ од 304.025 КМ, на фонду
04 износ од 288.242 и на фонду 05 износ од 120.000 КМ). Највећим дијелом их чине
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трансфери од Владе Републике Србије за уређење трга и реконструкцију старе
основне школе у Пелагићеву у износу од 297.178 КМ, средства клириншког дуга
реализована посредством Министарства финансија Републике Српске за
реконструкцију путног правца и радове на хидрогеолошким истраживањима питке
воде за пословну зону у Поребрицама у укуном износу од 281.504 КМ, средства
одобрена за финансијску помоћ Општини од стране Управног одбора Фонда
солидарности за обнову Републике Српске у износу од 120.000 КМ, средства
одобрена од стране Републичког секретаријата за расељена лица и миграције у
износу од 90.000 КМ.
Препоручује се Начелнику да обезбиједи да се у складу са чланом 22. Закона о
комуналним дјелатностима пропише обавеза плаћања комуналне накнаде за
коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, као и да се
за поједине планове утрошака средстава прибављају сагласности
надлежних министарстава.

6.1.2.

Расходи и издаци

Расходи и издаци су исказани у укупном износу од 3.533.374 КМ, од чега на фонду
01 износ од 2.941.107 КМ (расходи 2.202.656 КМ и издаци 738.451 КМ), на фонду 03
износ од 304.025 КМ (у потпуности се односи на издатке) и на фонду 04 износ од
288.242 КМ (у потпуности се односи на издатке).
За све позиције на којима је исказано извршење веће од ребалансом предвиђеног,
извршене су реалокације са других буџетских позиција.

6.1.2.1. Расходи
Расходи су исказани у укупном износу од 2.202.656 КМ (у потпуности на фонду 01),
а односе се на текуће расходе у износу од 2.202.152 КМ и трансфере између
различитих јединица власти у износу од 504 КМ.
Текуће расходе чине расходи за лична примања запослених у износу од 986.868 КМ,
расходи по основу коришћења роба и услуга у износу од 527.316 КМ, расходи
финансирања и други финансијски трошкови у износу од 46.126 КМ, грантови у
износу од 228.313 КМ, дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Општине у износу од 394.092 КМ и расходи по судским рјешењима у износу од 19.437
КМ.
Расходи за лична примања односе се на расходе за бруто плате запослених у износу
од 841.944 КМ, бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по
основу рада у износу од 132.376 КМ и отпремнине и једнократне помоћи у бруто
износу од 12.548 КМ.
Бруто плате запослених и бруто накнаде за топли оброк за 2019. годину нису
обрачунате на основу одредби Закона о порезу на доходак („Службени гласник
Републике Српске“ број 60/15, 5/16, 66/18 и 105/19), односно Правилника о поступку,
начину обрачуна и остваривања права на ослобађање и права на одбитке од
пореске основице пореза на доходак ("Службени гласник Републике Српске" број
68/18). Приликом обрачуна бруто плата за обрачунски период 2019. године нису
уважене измјене и допуне у начину обрачуна бруто плата за запослене наведене у
чланом 10. и 13. поменутог закона, односно формуле за обрачун бруто плате
наведене у поменутом правилнику нису исправно примијењене (члан 2. став (3) и 19.
став (5) Правилника о поступку, начину обрачуна и остваривања права на
ослобађање и права на одбитке од пореске основице пореза на доходак).
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Обрачун минулог рада за сваку годину навршеног стажа није извршен на основу
члана 5. став (4) Посебног колективног уговора за запослене у области локалне
самоуправе Републике српске (”Службени гласник Републике Српске” број, 20/17 и
86/18), односно члана 6. став (3) Закона о платама запослених у органима управе
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 66/18). Општина је
приликом обрачуна минулог рада за сваку годину навршеног стажа вршила обрачун
и примјењивала процентне стопе (0,3% до 20 година навршеног стажа) које нису у
складу са прописаним стопама наведеним у поменутом члану наведеног закона.
Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у укупном износу од
527.316 КМ. Чине их расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих и транспортних услуга у износу од 162.646 КМ, режијског материјала
у износу од 9.157 КМ, материјала за посебне намјене у износу од 3.119 КМ, текућег
одржавање у износу од 90.739 КМ, путовања и смјештаја у износу од 1.983 КМ,
стручних услуга у износу од 41.280 КМ, услуга одржавања јавних површина и
заштите животне средине у износу од 35.695 КМ и остали некласификовани расходи
у износу од 182.697 КМ.
Општина је фактуре за утрошену електричну енергију за октобар и децембар 2018.
године у укупном износу од 4.320 КМ, фактуру за утрошак нафте и нафтних деривата
из 2018. године у износу од 3.671 КМ, као и фактуру за организовање књижевне
вечери у 2018. години у износу од 1.892 КМ евидентирала у обрачунском периоду
2019. године, што није у складу са чланом 93. став (2) Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/17 и
118/18). Као пољедица наведеног одговарајући расходи обрачунског периода 2019.
године су прецијењени, а финансијски резултат ранијих година потцијењен за укупан
износ од 9.883 КМ.
Исказани Остали некласификовани расходи највећим дијелом се односе на расходе
за бруто накнада скупштинским одборницима (у износу од 98.223 КМ), расходе по
основу организовања пријема, манифестација и слично (у износу од 37.953 КМ),
расходе по основу репрезентације у земљи (у износу од 16.966 КМ) и расходе за
бруто накнаде члановима управног и надзорног одбора (у износу од 7.260 КМ).
На накнаде скупштинским одборницима нису обрачунати порез и доприноси на
мјесечном нивоу, што није у складу са чланом 3. став (1) тачка 3) Закона о
доприносима ("Службени гласник Републике Српске" број 114/17), чланом 10 став
(1) и 11. став (1) и (2) Правилника о условима, начину обрачунавања, пријављивања
и уплате доприноса ("Службени гласник Републике Српске" број 68/18), односно
чланом 3. став (7) и 52. став (2) Закона о порезу на доходак. Обрачун и
рачуноводствено евидентирање пореза и доприноса на накнаде скупштинским
одборницима извршено је на дан 31.12.2019. године за свих 12 мјесеци 2019. године,
а за исте нису поднесене пореске пријаве.
Расходи финансирања и други финансијски трошкови у цјелости су исказани на
фонду 01 и односе се на расходе по основу камата на примљене зајмове у земљи,
као и на затезне камате по основу судских рјешења.
Грантови се у потпуности односе на грантове у земљи. Највећим дијелом се односе
на текуће грантове хуманитарним организацијама и удружењима у износу од 38.500
КМ, спортским и омладинским организацијама и удружењима у износу од 30.769 КМ,
организацијама и удружењима у области образовања, научно – истраживачке
дјелатности, културе и информација у износу од 24.633 КМ и остали текући грантови
непрофитним субјектима у земљи – удружења од јавног интереса у износу од 88.865
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Пелагићево за за
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КМ. Општина нема дефинисане критеријуме и процедуре за додјелу средстава
гранта, нити су они утврђени Одлуком о извршењу Буџета Општине за 2019. годину.
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Oпштине односе се
на дознаке грађанима у износу од 370.586 и дознаке пружаоцима услуга социјалне
заштите у износу од 23.506 КМ.
Општина је дио дознака које се односе на 2018. годину у износу од најмање 20.504
КМ евидентирала у обрачунском периоду 2019. године. Ради се о дознакама на име
текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима, дознака студентима за април и мај
2018. године, осталих текућих дознака грађанима које се исплаћују из буџета
општина и градова. Наведени начин евидентирања дознака није у складу са чланом
93. став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској. Као
пољедица наведеног дознаке обрачунског периода 2019. године су прецијењене, а
финансијски резултат ранијих година потцијењен за укупан износ од 20.504 КМ.
Општина није донијела интерни акт којим би се дефинисала јасна правила и
критеријуми за расподјелу и праћење утрошка средстава на име дознака на име
помоћи избјеглим и расељеним лицима и осталих текућих дознака грађанима, нити
су они утврђени Одлуком о извршењу Буџета Општине за 2019. годину.
Препоручује се Начелнику да обезбиједи да се:
-

-

-

-

-

бруто плате за запослене обрачунавају у складу са чланом 10. и 58.
Закона о порезу на доходак, односно члана 19. став (5) Правилника о
поступку, начину обрачуна и остваривања права на ослобађање и
права на одбитке од пореске основице пореза на доходак,
обрачун минулог рада за сваку годину навршеног стажа врши у складу
са чланом 6. став (3) Закона о платама запослених у органима управе
Републике Српске,
фактуре за поједине врсте расхода и дознаке евидентирају у
обрачунском периоду у ком су расходи, односно дознаке и настали,
односно у складу са чланом 93. став (2) Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике у Републици Српској,
накнаде скупштинским одборницима рачуноводствено евидентирају
мјесечно у бруто износу, као и да се врши обрачун и пријава пореза и
доприноса по том основу,
дефинишу критеријуми и процедуре за додјелу средстава гранта и
дознака грађанима.

6.1.2.2. Издаци
Издаци су исказани у укупном износу од 1.330.718 КМ, а односе се на издатке за
нефинансијску имовину у износу од 1.028.222 КМ, издатке за отплату дугова у износу
од 197.321 КМ и остале издатке у износу од 105.175 КМ.
Издаци за нефинансијску имовину исказани су на фонду 01 у износу од 435.955 КМ,
на фонду 03 у износу од 304.025 КМ и на фонду 04 у износу од 288.242 КМ. Ови
издаци највећим дијелом се односе на издатке за произведену сталну имовину у
износу од 691.649 КМ (највећим дијелом за изградњу, прибављање, инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката).
Општина је издатке по основу реконструкције локалног пута за пословну зону у
Поребрицама класификовала као издатке за осталу нематеријалну непоизведену
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имовину, што није у складу са чланом 105. и 107. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Као посљедица наведеног Општина је прецијенила издатке за нематеријалну
непроизведену имовину, а потцијенила издатке за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију путева за износ од 102.717 КМ.
Издаци за отплату дугова су у потпуности исказани на фонду 01, а односе се на
издатке за отплату главнице примљених зајмова у земљи.
Остали издаци су у потпуности исказани на фонду 01, а односе се на издатке за
отплату неизмирених обавеза из ранијих година.
Препоручује се Начелнику да обезбиједи да се врши исправна класификација
издатке за инвестиционо одржавање у складу са чланом 105. и 107.
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике.

6.1.3.

Буџетски резултат (суфицит/дефицит)

Буџетски резултат исказан је у позитивном износу од 398.051 КМ (суфицит). На
фонду 01 суфицит буџета је у износу од 278.051 КМ, а на фонду 05 суфицит је у
износу од 120.000 КМ.

6.1.4.

Нето финансирање

Нето финансирање је исказано у негативном износу од 302.496 КМ (у потпуности на
фонду 01).

6.1.5.

Разлика у финансирању

Разлика у финансирању у обрасцу ПИФ исказана је у позитивном износу од 95.555
КМ. Настала је као разлика између исказаних буџетских прихода и примитака у
износу од 3.628.929 КМ и исказаних буџетских расхода и издатака у износу од
3.533.374 КМ

6.2.

Биланс успјеха

6.2.1.

Приходи

Приходи су у билансу успјеха исказани у износу од 3.701.084 КМ, а односе се на
пореске и непореске приходе, грантове, трансфере између буџетских јединица (за
које су oбјашњења наведена у тачки 6.1.1. овог извјештаја), као и приходе
обрачунског карактера.
Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 72.155 КМ, а највећим
дијелом се односе на приходе обрачунског карактера по основу односа са другим
јединицама власти у износу од 62.693 КМ. Односе се на приходе настале по основу
набавке канцеларијске опреме за нову зграду Општине а која је финансирана од
стране Министарства финансија Републике Српске из средстава клириншког дуга.
Општина није евидентирала приходе по основу донација нефинансијске имовине у
укупном износу од 374.180 КМ (тачка 6.3.2.3. извјештаја).
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6.2.2.

Расходи

Расходи су исказани у износу 2.784.624 КМ, а чине их текући расходи у износу од
2.202.152 КМ (за шта су објашњења дата у тачки 6.1.2. овог извјештаја), као и
расходи обрачунског карактера у износу од 581.968 КМ.
Расходи обрачунског карактера се највећим дијелом односе на расходе по основу
амортизације у износу од 444.504 КМ и расходе од усклађивања вриједности
имовине у износу од 133.350 КМ.
Расходи по основу амортизације односе се на амортизацију зграда и објеката и
опреме. Општина је у августу 2019. године извршила активирање (стављање у
употребу) нове зграде Општине, трга „9. јануар“ Пелагићево и више локалних путева.
Обрачун амортизације за поменуте објекте није вршен у 2019. години (за четири
мјесеца колико су објекти коришћени у 2019. години), што није у складу са чланом 3.
став (1), односно чланом 6. став (1) под 3) Правилника о примјени годишњих
амортизационих стопа за буџетске кориснике („Службени гласник Републике
Српске“, број 110/16). По наведеном основу потцијењени су расходи по основу
амортизације, односно корекција вриједности пословних објеката, као и вриједност
саобраћајних и осталих објеката у укупном износу од 15.554 КМ.
Расходи од усклађивања вриједности имовине настали су по основу корекције
краткорочних пореских и непореских потраживања која нису наплаћена у року од 12
мјесеци од датума доспијећа.
Препоручује се Начелнику да обезбиједи да се обрачун амортизације врши у
складу са чланом 3. и 6. Правилника о примјени годишњих амортизационих
стопа за буџетске кориснике.

6.2.3.

Финансијски резултат

Финансијски резултат у Билансу успјеха за период 01.01 – 31.12.2019. године
исказан је као позитиван финансијски резултат у износу од 916.460 КМ. Према
налазима ревизије финансијски резултат за наведени период износи 1.266.490 КМ.

6.3.

Биланс стања

6.3.1.

Актива

Пословна актива Општине на дан 31.12.2019. године исказана је у нето износу од
13.947.031 КМ. Чине је краткорочна и дугорочна финансијска имовина и
разграничења и нефинансијска имовина у сталним средствима.

6.3.1.1. Текућа имовина
Краткорочна финансијска имовина и разграничења исказани су у нето износу од
623.427 КМ (бруто вриједности у износу од 1.140.691 КМ и исправке вриједности у
износу од 517.263 КМ).
Готовина и готовински еквиваленти исказани су у износу од 395.573 КМ и односе се
на средства на трезорским банковним рачунима у износу од 394.214 КМ и средства
у благајни у износу од 1.359 КМ.
Краткорочна потраживања исказана су у нето износу од 99.036 КМ (бруто вриједност
у износу од 616.300 КМ и исправка вриједности у износу од 517.263 КМ), а највећим
дијелом их чине потраживања по основу продаје и извршених услуга у нето износу
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од 64.864 КМ, потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе
у нето износу од 33.572 КМ и краткорочна финансијска имовина и разграничења из
трансакција са другим јединицама власти у нето износу од 128.818 КМ.
Општина није извршила корекцију потраживања по основу продаје у земљи за она
потраживања која нису наплаћена у року од 12 мјесеци, што није у складу са чланом
73. став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/17 и 118/18). По наведеном основу
потцијењени су расходи од усклађивања вриједности финансијске имовине, односно
позиција коригованих потраживања по основу продаје у земљи за износ од 31.982
КМ.
Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе се односе на
потраживања за ненаплаћенe остале порезе (на основу евиденција из помоћне
књиге Пореске управе Републике Српске). Коригована потраживања за ненаплаћене
порезе исказана су у износу од 517.263 КМ и евидентирана су на основу евиденција
из помоћне књиге Пореске управе Републике Српске.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим
јединицама власти исказана су у износу од 128.818 КМ, а највећим дијелом се
односе на потраживања од Министарства управе и локалне самоуправе Републике
Српске у износу од 19.300 КМ и Републичког секретаријата за расељена лица и
миграције по основу суфинансирања пројеката инфраструктуре на подручју
Општине у складу са Програмом рјешавања проблема расељених лица, повратника
и избјеглица за 2019. годину у износу од 90.000 КМ.
Препоручује се Начелнику да обезбиједи да се врши корекција потраживања
по основу продаје у земљи за она потраживања која нису наплаћена у року од
12 мјесеци, сходно члану 73. став (2) Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике у Републици Српској.

6.3.1.2. Стална имовина
Дугорочна финансијска имовина су исказана у износу од 3.931 КМ, а односи се на
потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок
плаћања.
Нефинансијска имовина у сталним средствима исказана је у нето износу од
13.319.673 КМ (бруто износ од 18.204.722 КМ и исправка вриједности у износу од
4.885.048 КМ), а највећим дијелом се односи на произведену сталну имовину
исказану у нето износу од 10.730.828 КМ, непроизведену сталну имовину исказану у
нето износу од 1.580.443 КМ и нефинансијску имовину у сталним средствима у
припреми исказану у износу од 951.042 КМ.
Произведену сталну имовину чине зграде и објекти у нето износу од 10.529.769 КМ
и опрема у нето износу од 201.059 КМ.
Вриједности зграда и објеката највећим дијелом се односи на зграде општинске
управе, задружни дом, трг „9. јануар“ Пелагићево, зграде централне основне школе
у Пелагићеву и подручне основне школе, спортску дворану и слично. У току 2019.
године извршено је активирање (стављање у употребу) новог објекта општинске
управе, трга „9. јануар“ Пелагићево, као и једног дијела локалних путева. Један дио
улагања у зграде и објекте финансиран је од стране донације Владе Републике
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Србије (књижено на фонду 03), као и по основу средстава клириншког дуга
посредством Министарства финансија Републике Српске (књижено на фонду 04).
Непроизведена стална имовина највећим дијелом се односи на земљиште у
вриједности од 994.991 КМ, шуме у вриједности од 320.210 КМ и осталу
нематеријалну непроизведену имовину у износу од 159.921 КМ.
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми највећим дијелом се
односи на пословне објекте и просторе у припреми, саобраћајне објекте у припреми
и остале објекте у припреми.

6.3.2.

Пасива

Пословна пасива Општине је на дан 31.12.2019. године исказана у износу од
13.947.031 КМ, а односи се на краткорочне обавезе и разграничења, дугорочне
обавезе и разграничења и властите изворе.

6.3.2.1. Краткорочне обавезе и разграничења
Краткорочне обавезе и разграничења су исказани у износу од 643.291 КМ, а највећим
дијелом се односе на краткорочне финансијске обавезе у износу од 164.778 КМ,
обавезе за лична примања запослених у износу од 195.656 КМ, обавезе из
пословања у износу од 190.203 КМ и обавезе за субвенције, грантове и дознаке на
име социјалне заштите у износу од 84.562 КМ.
Краткорочне финансијске обавезе се у потпуности односе на обавезе по дугорочним
зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана.
Обавезе за лична примања запослених односе се на обавезе за бруто плате
запослених и бруто накнаде плата дијелом за октобар, односно за новембар и
децембар 2019. године у износу од 139.641 КМ, као и на обавезе за бруто накнаде
трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада, отпремнина и
једнократних помоћи за октобар, новембар и децембар 2019. године у износу од
56.015 КМ.
Обавезе за порез и доприносе на одборничке накнаде исказане у укупном износу од
37.922 КМ (порез 6.400 КМ и збирни доприноси 31.522 КМ) нису класификовани на
одговарујући конто обавеза из пословања, односно обавеза за порезе и доприносе
на терет послодавца у земљи, како је прописано чланом 79. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Као посљедица наведеног више су исказане обавезе за лична примања запослених,
а мање обавезе из пословања за 37.922 КМ.
До краја рока за израду и достављање годишњих финансијских извјештаја, тј. до
31.03.2020. године од укупног износа ових обавеза на дан 31.12.2019. године остало
је неплаћено укупно 37.922 КМ.
Обавезе из пословања највећим дијелом се односе на обавезе за набавку роба и
услуга у земљи у износу од 106.737 КМ и за набавку сталне имовине у земљи у
износу од 48.277 КМ. Ревизијом је утврђено да је Општина потцијенила своје обавезе
према правним лицима у земљи за износ од 11.500 КМ. На дан 31.12.2019. године
Општина није била укњижила двије фактуре добављача „Галакс нискоградња“ д.д.
Брчко у укупном износу од 11.500 КМ, што није у складу са чланом 9. став (6) Закона
о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 94/15). Фактуре се односе на реконструкцију локалног пута (санација
ударних рупа), као и уређење прилазне стазе спомен комплексу и тргу „9. јануар“
Пелагићево. За износ од 11.500 КМ су потцијењене обавезе према правним лицима
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у земљи, односно нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми за
износ од 4.499 КМ, као и расходи за текуће одржавања за износ од 7.001 КМ.
До краја рока за израду и достављање годишњих финансијских извјештаја од укупног
износа обавеза из пословања на дан 31.12.2019. године остало је неплаћено укупно
74.830 КМ.
Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите односе се на
обавезе за грантове у износу од 17.258 КМ и за дознаке на име социјалне заштите
које се исплаћују из буџета општине у износу од 67.304 КМ. Обавезе по основу
дознака на име социјалне заштите се у потпуности односе на обавезе Центра за
социјални рад. До краја рока за израду и достављање годишњих финансијских
извјештаја од укупног износа ових обавеза на дан 31.12.2019. године остало је
неплаћено укупно 61.629 КМ.
Препоручује се Начелнику да обезбиједи да се обавезе за порез и доприносе
на одборничке накнаде класификују на одговарајући конто обавеза за порезе
и доприносе на терет послодавца у земљи, како је прописано чланом 79.
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике.

6.3.2.2. Дугорочне обавезе и разграничења
Дугорочне обавезе и разграничења су исказани у износу од 507.449 КМ, а односе се
на дугорочне финансијске обавезе у износу од 420.666 КМ и остале дугорочне
обавезе у износу од 86.783 КМ.
Дугорочне финансијске обавезе се у потпуности односе на дугорочне обавезе по
зајмовима, односно на обавезе по основу закључених уговора о кредитима са
комерцијалним банкама у периоду од 2004. до 2018. године. На крају 2019. године
Општина је имала закључена два уговора о кредиту. Општина није објавила
извјештај о стању дуга у Службеном гласнику Републике Српске, како је прописано
чланом 72. став (2) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 71/12, 52/14 и 114/17).
Остале дугорочне обавезе односе се на обавезе према Пореској управи Републике
Српске по основу издатог рјешења о одгоди плаћања пореског дуга из октобра 2018.
године. Поменутим рјешењем Општини је одобрено мјесечно плаћање пореског дуга
по основу неплаћених пореза и доприноса на лична примања у 59 ануитета. На дан
31.12.2019. године, Општина није по овом основу рекласификовала дио дугорочних
обавеза који доспијева у 2020. години у износу од 23.142 КМ, што није у складу са
чланом 73. и 77. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике.
Препоручује се Начелнику да обезбиједи да се:
-

врши објављивање извјештаја о стању дуга и гаранцијама у
Службеном гласнику Републике Српске,
врши обрачун и исказивање текућих доспијећа по основу
репрограмираних обавеза према Пореској управи Републике Српске у
складу са чланом 77. Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.

6.3.2.3. Властити извори
Властити извори исказани су у износу од 12.796.291 КМ, а чине их трајни извори
средстава у износу од 1.684.741 КМ, резерве у износу од 1.148.772 КМ, финансијски
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резултат ранијих година у износу од 9.046.318 КМ и финансијски резултат текуће
године у износу од 916.460 КМ.
Резерве се односе на резерве по основу ревалоризације нефинансијске имовине.
Општина је у 2019. години извршила повећање резерви у укупном износу од 374.180
КМ по основу донација нефинансијске имовине (путничко возило и инвестициона
улагања у локалну саобраћајну инфраструктуру), што није у складу са чланом 87. и
109. став (3) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској. За
наведени износ су прецијењене резерве по основу ревалоризације нефинансијске
имовине, док je истовремено и за исти износ потцијењена позиција обрачунских
прихода помоћи у натури.
Препоручује се Начелнику да обезбиједи да се повећање на позицији резерви
по основу ревалоризације нефинансијске имовине врши у условима када су за
то испуњени услови наведени у члану 87. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике у Републици Српској.

6.4.

Биланс новчаних токова

У Билансу новчаних токова исказано је стање готовине на крају обрачунског периода
у износу од 395.573 КМ. Укупни новчани приливи исказани су у износу од 2.986.407
КМ, док су укупни новчани одливи исказани у износу од 2.676.838 КМ. Стање
готовине на почетку обрачунског периода износило је 86.004 КМ.
Приливи готовине из пословних активности приказани су у износу од 2.986.407 КМ,
од чега се на приливе готовине по основу пореских и непореских прихода односи
износ од укупно 2.203.344 КМ. Одливи готовине из пословних активности износе
укупно 2.043.562 КМ.
Нето одливи готовине из инвестиционих активности исказани су у износу од 435.955
КМ. Прилива готовине из активности финансирања у 2019. години није било, док су
одливи по истом основу исказани у износу од 197.321 КМ и у потпуности се односе
на одливе по основу отплате дугова.
Биланс новчаних токова је састављен у складу са чланом 42. Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике
Српске“, број 15/17).

6.5.

Временска неограниченост пословања

У Напоменама уз финансијске извјештаје је, у складу са одредбама МРС – ЈС 1
Презентација финансијских извјештаја (параграфи 15. ц и 38), објелодањено да су
финансијски извјештаји Општине састављени у складу са начелом сталности
пословања, уз претпоставку да Општина неће обуставити пословање у догледној
будућности. Ревидирани финансијски извјештаји не указују да је поменуто начело
нарушено.

6.6.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

На основу писане информације о стању судских спорова достављеног од стране
Општине за потребе ревизије против Општине је вођено укупно девет судских
поступака чија је процијењена вриједност, без трошкова судских поступака и
затезних камата, око 30.000 КМ (за неке од спорова није позната вриједност спора).
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Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

Руководство Општине, као и правни заступници сматрају да исходи наведених
спорова неће имати материјално значајан утицај на финансијске извјештаје
Општине у будућности.

6.7.

Напомене уз финансијске извјештаје

Уз Консолидоване финансијске извјештаје за 2019. годину сачињена су и писана
образложења (Напомене) за период 01.01 – 31.12.2019. годину, које по садржају,
структури и систематичности не одговарају захтјевима МРС – ЈС 1 Презентација
финансијских извјештаја и члана 46. Правилника о финансијском извјештавању
буџетских корисника, осим дијела који се односи на објелодањивање општих
података о Општини, информације о сталности пословања и примјењеним
рачуноводственим политикама.
Препоручује се Начелнику да обезбиједи да се у Напоменама уз финансијске
извјештаје објелодањују све релевантне информације у складу са
захтјевима МРС – ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја и чланом 46.
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника.

Ревизијски тим
Ведран Станетић, с.р.
Милена Шикман, с.р
Сузана Мишкић, с.р.

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Пелагићево за за
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