ГЛAВНА СЛУЖБА
ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

78000 Бања Лука, Вука Караџића 4
Република Српска, БиХ
Тел: +387(0)51/247-408
Факс:+387(0)51/247-497
e-mail: revizija@gsr-rs.org

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

Број: РВ039-20

Бања Лука, 12.08.2020. године

САДРЖАЈ
I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА ........................................................................... 1

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја ...................................................... 1
II

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА ........................................................................... 5

Извјештај о ревизији усклађености .............................................................................. 5
III

РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА .................................................................................... 7

IV

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ ................................................ 8

V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) ........................................... 9
1. Увод ............................................................................................................................. 9
2. Провођење препорука из претходног извјештаја ................................. 9
3. Закључак о функционисању система интерних контрола ..............10
4. Набавке....................................................................................................................11
5. Припрема и доношење буџета ......................................................................12
6. Финансијски извјештаји..................................................................................13
6.1.

Извјештај о извршењу буџета ............................................................................ 13

6.1.1.

Приходи и примици .............................................................................................................. 13

6.1.2.

Расходи и издаци .................................................................................................................... 15

6.1.3.

Буџетски резултат (суфицит/дефицит) .................................................................... 19

6.1.4.

Нето финансирање ................................................................................................................ 19

6.1.5.

Разлика у финансирању ..................................................................................................... 19

6.2.

Биланс успјеха ........................................................................................................... 19

6.2.1.

Приходи ....................................................................................................................................... 19

6.2.2.

Расходи......................................................................................................................................... 20

6.2.3.

Финансијски резултат ......................................................................................................... 21

6.3.

Биланс стања.............................................................................................................. 21

6.3.1.

Актива .......................................................................................................................................... 21

6.3.2.

Пасива ........................................................................................................................................... 24

6.3.3.

Ванбилансна евиденција.................................................................................................... 25

6.4.

Биланс новчаних токова ...................................................................................... 26

6.5.

Временска неограниченост пословања ........................................................ 26

6.6.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе ....................................... 26

6.7.

Напомене уз финансијске извјештаје ............................................................. 26

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Мишљење са резервом
Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја општине Петрово
који обухвата: 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 извјештај општине Петрово истинито и
објективно приказују, 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 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 3. извјештаја:
Попис имовине и обавеза на дан 31.12.2019. године, није извршен у складу са
одредбама члана 17. и 20. Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза, јер
извјештаји пописних комисија не садрже упоредни преглед стварног и
књиговодственог стања пописане имовине и обавеза и пописне листе нису, прије
преузимања података из књиговодства, овјерене од стране лица одговорног за
попис.
Као што је наведено под тачком 6. извјештаја:
Општина Петрово није извршила консолидацију у складу са чланом 123. Правилника
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике и чланом 49. став (4) Правилника о финансијском извјештавању
буџетских корисника, јер није укључила контролисане ентитете, који немају статус
буџетских корисника, додавањем нето имовине из њихових биланса стања у
консолидовани биланс стања.
Као што је наведено под тачком 6.1.1.1. извјештаја:
Приходи од давања објеката у закуп су потцијењени, а обрачунати приходи по
основу транасакција размјене прецијењени за износ од 3.600 КМ, јер је
евидентирањем повећања вриједности инвестиционе имовине по основу улагања
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од стране закупопримца, преко осталих краткорочних разграничења и затварањем
потраживања по основу закупа са наведеним разграничењем, без евидентирања
обавезе према закупопримцу, извршено пребијање обавеза и потраживања, што
није у складу са МРС-1 Презентација финансијских извјештаја, параграф 48, а није
извршено умањење обрачунатих прихода од закупа у корист наплаћених.
Као што је наведено под тачком 6.2.1. извјештаја:
Приликом евидентирања ненаплаћених потраживања на основу евиденције из
пореског књиговодства, смањење обрачунских прихода по основу наплате јавних
прихода у износу од 14.815 КМ, исказано је у оквиру осталих прихода обрачунског
карактера и смањење по основу корекције обавеза у износу од 14.341 КМ исказано
је као расход од усклађивања вриједности краткорочних потраживања, што није у
складу са МРС ЈС 23: Приходи од транасакција које нису трансакције размјене
(порези и преноси). Сходно наведеном није извршено смањење прихода
обрачунског карактера који су евидентирани по основу пореских и других фискалних
прописа у износу од 29.156 КМ.
Као што је наведено под тачком 6.2.2. извјештаја:
Расходи по основу амортизације саобраћајних објеката су потцијењени, а нето
вриједност саобраћајних објеката прецијењена најмање за износ од 51.245 КМ, јер
није извршен обрачун амортизације на саобраћајне објекте-путеве, што није у
складу са чланом 26. став (4) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.3.1.2. извјештаја:
Општина Петрово није примијенила ревалоризациони модел вредновања код
стамбених објеката и јединицa за посебне социјалне групе који су у употреби, а чија
је књиговодствена вриједност сведена на нулу (бруто вриједност и исправкa
вриједности објеката исказане су у износима од 353.048 КМ), што није у складу са
чланом 41. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и МРС–ЈС 17 Некретнине,
постројења и опрема, параграф 67.
Објекат који се води као државно власништво, за који Општина Петрово нема
одговарајућу власничку документацију и који није био евидентиран, дат је под закуп
и у главној књизи исти евидентиран као инвестициона имовина у вриједности
извршених улагања од стране закупопримца у износу од 32.626 КМ, a није утврђена
фер вриједност и није објављено постојањe ограничења власништва, што није у
складу са чланом 63. став 1. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и МРС–ЈС 17
Некретнине, постројења и опрема, параграф 89 а).
Као што је наведено под тачком 6.7. извјештаја:
Напомене уз и финансијске извјештаје нису сачињене у складу са чланом 46.
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и МРС-ЈС 1
Презентација финансијских извјештаја, параграф 127(б) и (ц) и 128, јер нису
извршена додатна објављивања битна за разумијевање појединих позиција,
објављивања која захтијева МРС – ЈС 17 Некретнине, постројења и опрема и
информације нису презентоване на систематичан начин.
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Временска неограниченост пословања
У Напоменама уз финансијске извјештајe објављено је да су консолидовани
финансијски извјештаји припремљени на бази концепта наставка пословања.
Кључна питања ревизије
Кључна питања ревизије су она питања која по нашем професионалном мишљењу,
су 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 нашег мишљења не
дајемо одвојено мишљење о тим питањима. Осим питања описаних 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 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
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и значајних процјена извршених од стране руководства, као и оцјену опште
презентације финансијских извјештаја.
Изјављујемо да смо поступили у складу са релевантним етичким захтјевима у вези
са независношћу. Остварили смо комуникацију са одговорним лицима субјекта
ревизије у вези са планираним обимом и временским распоредом ревизије, 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, 12.08.2020. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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II

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији усклађености

Мишљење са резервом
Уз ревизију Консолидованог финансијског извјештаја општине Петрово 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 Петрово 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:
За набавке у вриједности од 16.917 КМ проведене су процедуре јавних набавки, а
исте нису предвиђене у плану набавки и нису донесене посебне одлуке о покретању
поступка јавне набавке, што није у складу са чланом 17.став (1) Закона о јавним
набавкама.
Код поступка јавне набавке услуга праћења телевизијских догађаја на територији
општине Петрово путем конкурентског захтјева за достављање понуда, уговорене
вриједности 18.000 КМ, није упућен захтјев понуђачима за достављање понуда, у
Обавјештењу о набавци и тендерској документацији није била предвиђена е-аукција
и није сачињен Записник о прегледу и оцјени понуда, што није у складу са чланом
88. став (1) Закона о јавним набавкама, чланом 2. став (1) тачка б) Правилника о
условима и начину кориштења е-аукције, чланом 18. Упутства за припрему модела
тендерске документације и понуда и чланом 65. став 2. наведеног закона.
Код набавке радова асфалтирања путних праваца на територији општине Петрово
по пројекту „марка на марку“ путем конкурентског захтјева за достављање понуда,
уговорене вриједности 67.246 КМ, уговор није закључен по цијени понуде измјењеној
наниже по проведеној е-аукцији и исти је потписан прије истека рока од 15 дана од
дана када су понуђачи обавјештени о избору најповољније понуде, што није у складу
са одредбама члана 1. став (1) и (3) Правилника о условима и начину кориштења еаукције и чланом 72. став (1) Закона о јавним набавкама.
Kод претходно наведених набавки, као и код набавке услуга одређивања
микролокације за извођење истражно-експлоатационе бушотине воде нису
достављени извјештаји о проведеним поступцима јавне набаке Агенцији за јавне
набаке у року од 30 дана од дана окончања поступака јавнх набавки, штo ниje у
склaду сa чланом 75. став (1) Закона о јавним набавкама и чланом 9. став (3)

Извјештаj о проведеној финансијској ревизији Општине Петрово за
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Упутства о условима и начину објављивања обавјештења и достављања извјештаја
у поступцима јавних набавки у информационом систему „Е-набавке.
Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја:
Закључени су уговори са запосленима о допунским пословима за радна мјеста која
нису систематизована, што није у складу са чланом 14. Правилника о организацији
и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Петрово и чланом 207.
Закона о раду.
Општина Петрово, интерним актима није дефинисала критеријуме и поступке за
расподјелу средстава гранта.
Одговорност руководства за усклађеност
Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја,
начелник 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 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 Петрово 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 Петрово .

Бања Лука, 12.08. 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) попис имовине и обавеза врши у складу са чланом 17. став (8) и 20. став (1)
тачке 2. и 3. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза,
2) у консолидоване финансијске извјештаје Општине укључе финансијски
извјештаји контролисаних ентитета у складу са одредбама члана 123.
Правилника
о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и чланом 49. став 4.
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника.
3) средства и обавезе исказују без пребијања, осим ако се то не захтијева или
допушта неким МРС-ЈС, у складу са МРС-1 Презентација финансијских
извјештаја, параграф 48,
4) евидентирање потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске
приходе, на основу едиденције из пореског књиговодства, врши у складу са
Упутством о примјени Међународног рачунводственог стандарда за јавни
сектор 23: Приходи од транасакција које нису трансакције размјене (порези и
преноси),
5) врши обрачун амортизације за саобраћајне објекте-путеве, примијени
ревалоризациони модел вредновања код стамбених објеката и јединица за
посебне социјалне групе чија је књиговодствена вриједност сведена на нулу,
процијени и евидентира вриједност пословног простора датог у закуп апотеци
и приликом сачињавања финансијских извјештаја објави постојање
ограничења власништва у складу са одредбама Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике и МРС–ЈС 17 Некретнине, постројења и опрема.
6) у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањују информације које
захтијевају поједини МРС-ЈС, у складу са МРС-ЈС 1 Презентација
финансијских извјештаја, параграфи 127(б) и (ц) и 128, а све у складу са
чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању за кориснике прихода
буџета Републике, општина, градова и фондова.

Препоруке везане за усклађеност пословања
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се:
1) успостави систем интерних финансијских контрола у складу са Законом о
систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске,
2) интерни акти Општине Петрово из области рада и плата ускладе међусобно, те са
законским и подзаконским прописима који дефинишу ову област,
3) поступци јавних набаки проводе у складу са Законом о јавним набавкама и
подзаконским актима и
Препоручује се Скупштини општине да:
4) донесе акт којим ће се дефинисати критеријуми и поступци за расподјелу
средстава гранта у складу са донесеним програмима.

Извјештаj о проведеној финансијској ревизији Општине Петрово за
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IV

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ

Прописи који су коришћени као критеријуми код ревизије усклађености:
-
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Закон о буџетском систему Републике Српске;
Закон о фискалној одговорности у Републици Српској;
Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике
Српске;
Закон о трезору;
Закон о локалној самоуправи;
Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе;
Закон о раду;
Закон о доприносима;
Закон о порезу на доходак грађана;
Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе;
Закон о јавним набавкама;
Закон о уређењу простора и грађењу;
Закон о комуналним дјелатностима;
Закон о комуналним таксама;
Закон о јавним путевима;
Закон о водама;
Закон о шумама;
Закон о спорту;
Закон о заштити од пожара;
Закон о концесијама;
Закон о социјалној заштити;
Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске;
Уредбa о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за
запослене у јавном сектору Републике Српске;
Уредбa о условима и начину плаћања готовим новцем;
Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске;
Поједаиначни колективни уговор за запослене у Општинској управи општине
Петрово.

Извјештаj о проведеној финансијској ревизији Општине Петрово за
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V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Општина Петрово (у даљем тексту: Општина) је територијална јединица локалне
самоуправе, која је организована у седам мјесних заједница и заузима површину од
118,24 km2 у којој, према резултатима пописа из 2013. године, преузетих од
Републичког завода за статистику Републике Српске, живи 6.317 становника.
Општина остварује своје надлежности у складу са Уставом, Законом о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), Статутом и
другим важећим прописима, којима су утврђена подручја одговорности,
надлежности органа и начина финансирања општине.
Органи Општине су Скупштина општине и начелник Општине
Према Одлуци Владе Републике Српске о степену развијености јединица локалне
самоуправе у Републици Српској за 2019. годину, сврстана је у неразвијене јединице
локалне самоуправе.
За обављање послова из надлежности Општине организована је Општинска управа
коју чине основне организационе јединице Одјељење за општу управу, Одјељење
за просторно уређење и стамбено-комуналне послове и Одјељење за привреду и
финансије. У оквиру Одјељења за општу управу организована је посебна унутрашња
организациона јединица Добровољна ватрогасна јединица.
У 2019. години из буџета Општине финансирани су и нижи буџетски корисници ЈУ
„Центар за социјални рад“, ЈУ Средњошколски центар “Петрово”, ЈУ „Културно
туристички и спортски центар“, ЈУ Народна библиотека Петрово и други примаоци
субвенција, грантова и дознака на име социјалних давања.
Финансијске трансакције обављане су преко јединственог рачуна трезора Општине,
рачуна јавних прихода и рачуна посебних намјена.
Консолидовани финансијски извјештај Општине за 2019. годину који је предмет ове
ревизије, чине финансијски извјештаји Општинске управе и наведених нижих
буџетских корисника.
На достављени Нацрт извјештаја 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 вршила је ревизију
финансијских извјештаја општине Петрово за 2015. годину при чему је дато десет
препорука. У 2018. години вршена је провјера провођења датих препорука и сачињен
Извјештај о статусу датих препорука приликом ревизије консолидованог извјештаја
општине Петрово за 2015. годину ИП007-18 у коме је констатовано да је седам
препорука проведено, двије дјелимично проведене и једна препорука није
проведена због измјене прописа.
Препоруке које су дјелимично проведене односе се на попис и напомене уз
финансијске извјештаје и у 2019. години исте нису у потпуности проведене (тачке 3.
и 6.7. извјештаја).
Извјештаj о проведеној финансијској ревизији Општине Петрово за
период 01.01-31.12.2019. године
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3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

У складу са Статутом Општине, начелник општине донио је Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе којим је утврђена
унутрашња организација Општинске управе и систематизација радних мјеста.
Наведеним правилником систематизовано је укупно 36 радних мјеста са 38
извршилаца (3 су са половином радног времена) за 30 службеника и 6 намјештеника,
који су запослени на неодређено вријеме.
На дан 31.12.2019. године, интерним актима систематизовано је у ЈУ „Центар за
социјални рад“ 6 радних мјеста са 6 извршилаца (1 са четвртином радног времена)
и ЈУ „Културно туристички и спортски центар“ 11 радних мјеста са 13 извршилаца (1
са половином радног времена).
На дан 31.12.2019. године у Општинској управи општине Петрово били су запослени
31 извршилац на неодређено вријеме и 3 функционера, а код нижих буџетских
корисника било је запослено у ЈУ „Центар за социјални рад“ 4 извршиоца и ЈУ
„Културно туристички и спортски центар“ 10 извршилаца.
У 2019. години у Општинској управи у примјени је био Правилник о интерним
контролама и интерним контролним поступцима који је донесен 2010. године, а исти
није усклађен са Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном
сектору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 91/16) и
подзаконским актима.
Начелник општине, доставио је Министарству финансија–Централна јединица за
хармонизацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије 30.07.2019.
године обавјештење да општина Петрово у складу са Законом о систему интерних
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске нема обавезу
успостављања јединице интерне ревизије. У протеклом периоду није било
активности вазаних за имплементацију система интерних финансијских контрола,
што није у складу са чланом 59. наведеног закона.
Приликом провођења пописа имовине и обавеза на дан 31.12.2019. године, није
поступано у складу са чланом 17. став (8) и 20. став (1) тачке 2. и 3. Правилника о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним
стањем имовине и обавеза („Службени гласник Републике Српске“, број 45/16), јер
пописне листе по извршеном попису нису прије преузимања података из
књиговодства овјерене од стране лица одговорног за попис или другог овлашћеног
лица и извјештаји пописних комисија не садрже податке о стручној и професионалној
квалификацији, као и радном ангажману лица ангажованих на попису и упоредни
преглед стварног и књиговодственог стања пописане имовине и обавеза.
Појединачни колективни уговор за запослене у Општинској управи општине Петрово
који је био у примјени у 2019. години (задња измјена 31.8.2018. године) није усклађен
у дијелу који се односи на коефицијенте за обрачун плата запослених, са Посебним
колективним уговором о измјенама и допунама Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 86/18) који је у примјени од 22.9.2018. године.
Обрачун плате фукнционера дефинисан је чланом 6. тачка 1. Одлуке о статусу
функционера општине Петрово и везан је за просјечну плату претходне године.
Начелнику Општине, плата прије опорезивања и бруто плата утврђене су Рјешењем
од 31.08.2018. године у фиксном износу, што није усклађено са наведеном одлуком.
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Успостављени систем интерних контрола није функционисао на начин да је
обезбједио истинито и фер извјештавање и усклађеност са важећим законима и
другим прописима, што је осим у овој тачки наведено у тачкама 3. и 6. извјештаја.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се:
-

-

-

успостави систем интерних финансијских контрола у складу са
Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору
Републике Српске,
приликом пописа имовине и обавеза поступа у складу са чланом 17.
став (8) и 20. став (1) тачке 2. и 3. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем
имовине и обавеза,
интерни акти Опшине из области рада и плата ускладе међусобно и са
законским и подзаконским прописима који дефинишу ову област.

Препоручује се Скупштини општине да донесе акт којим ће се дефинисати
критеријуми и поступци за расподјелу средстава гранта у складу са
донесеним програмима.

4.

Набавке

Планом јавних набавки за 2019. годину, са двије измјене, планирано је 30 поступака
набавки процијењене вриједности 654.197 КМ без ПДВ-а (робе 39.468 КМ, 8
поступака, услуге 348.323 КМ, 10 поступка и радови 266.406 КМ, 12 поступака).
Извођење радова процијењене вриједности 167.165 КМ, на реконструкцији школских
објеката на територији општине Петрово, финансирано је из средстава Владе
Републике Србије посредством Министарства финансија Републике Српске. Остале
набавке укупне процијењене вриједности 487.132 КМ планиране су из буџета
Општине.
Од укупно планираних набавки, 5 поступака у вриједности од 25.641 КМ није
проведено (углавном се односе на радове).
Проведено је 29 поступака јавних набавки и закључени су уговори у вриједности од
651.511 КМ (робе 26.897 КМ, 2 путем конкурентског захтјева за достављање понуда и
5 директним споразумом), услуге 347.983 КМ (1 отворени поступак, 1 путем
конкурентског захтјева за достављање понуда и 11 директним споразумом) од чега су
за набавку путем отвореног поступка за кредитно задужење у износу од 288.135 КМ и
двије набавке путем директног споразума у износу од 8.300 КМ уговори закључени у
јануару и фебруару 2020. године и радови у вриједности од 276.630 КМ (1 отворени
поступак, 2 путем конкурентског захтјева за достављање понуда и 6 директним
споразумом) од чега је за једну набавку проведену путем директног споразума у
износу од 1.200 КМ уговор закључен у јануару 2020. године.
Ревизијским испитивањем обухваћено је 7 поступака јавних набавки уговорене
вриједности 576.959 КМ без ПДВ-а и утврђене су следеће неправилности:
- за 4 набавке у вриједности од 16.917 КМ проведене су процедуре јавних набавки,
а исте нису предвиђене планом набавки нити су донесене посебне одлуке о
покретању поступка јавне набавке (набавке путем директног споразума услуга 3
поступка укупне вриједности од 14.297 КМ и радова 1 поступак вриједности 2.620
КМ), што није у складу са чланом 17.став (1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“ бр. 39/14),
Извјештаj о проведеној финансијској ревизији Општине Петрово за
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- приликом провођења поступка јавне набавке услуга праћења телевизијских
догађаја на територији општине Петрово, путем конкурентског захтјева за
достављање понуда, уговорене вриједности 18.000 КМ, у Одлуци о покретању
поступка јавне набавке наведена је већа процијењена вриједност у односу на План
јавних набавки за 2019. годину и није упућен захтјев понуђачима (најмање три
понуђача) за достављање понуда, што није у складу са чланом 17.став (1) и 88.
став (1) Закона о јавним набавкама. У Записнику са отварања понуда наведено је
да је у тендерској документацији предметне набавке предвиђено одржавање еаукције, а у Обавјештењу о набавци и тендерској документацији е-аукција није
била предвиђена, што није у складу са чланом 2. став (1) тачка б) Правилника о
условима и начину кориштења е-аукције. Није сачињен Записник о прегледу и
оцјени понуда, што није у складу са чланом 18. Упутства за припрему модела
тендерске документације и понуда (”Службени гласник БиХ”, број: 90/14 и 20/15) и
чланом 65. став 2. наведеног закона,
- код поступка набавке радова асфалтирања путних праваца на територији општине
Петрово по пројекту „марка на марку“ уговорене вриједности 67.246 КМ,
проведеног путем конкурентског захтјева за достављање понуда, уговор није
закључен по цијени понуде измјењеној наниже по проведеној е-аукцији, што није у
складу са одредбама члана 1. став (1) и (3) Правилника о условима и начину
кориштења е-аукције и исти је потписан прије истека рока од 15 дана од дана када
су понуђачи обавјештени о избору најповољније понуде, што није у складу са
чланом 72. став 1. Закона о јавним набавкама.
Провођењем претходно наведених набавки, као и код набавке услуга одређивања
микролокације за извођење истражно-експлоатационе бушотине воде у МЗ
Калуђерица, нису достављени извјештаји о проведеним поступцима јавне набаке
Агенцији за јавне набаке у року од 30 дана од дана окончања поступака јавних
набавки, што није у складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама и чланом
9. став 3. Упутства о условима и начину објављивања обавјештења и достављања
извјештаја у поступцима јавних набавки у информационом систему „Е-набавке
“(”Службени гласник БиХ”, број: 90/14 и 53/15).
Препоручује се начелнику општине да обезбиједи да се поступци јавних
набаки проводе у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским
актима.

5.

Припрема и доношење буџета

Скупштина општине Петрово донијела је 21.12.2018. године Одлуку о усвајању
буџета општине Петрово за 2019. годину којим су планирана буџетска средства у
износу од 2.624.160 КМ (буџетски приходи 2.519.100 КМ и примици 105.060 КМ) и
буџетски издаци који су уравнотежени са буџетским средствима (буџетски расходи
2.187.240 КМ и издаци 436.920 КМ).
Дана 21.12.2019. године, Скупштина општине Петрово донијела је Одлуку о усвајању
ребаланса буџета општине Петрово за 2019. годину којим су буџетска средства
планирана у износу од 2.646.040 КМ, као и буџетски издаци. Буџетски приходи
планирани су у износу од 2.550.170 КМ и примици у износу од 95.870 КМ, а буџетски
расходи у износу од 2.246.580 и издаци у износу од 399.460 КМ.
Са доношењм одлука о усвајању буџета и ребаланса буџета Скупштина општине
Петрово донијела је и одлуке о извршењу буџета и ребаланса буџета општине
Петрово за 2019. годину.
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У 2019. години, послије доношења ребаланса буџета, донесено је тринаест одлука
о реалокацији средстава у укупном износу од 14.023 КМ. Реалокације су извршене у
оквиру буџетских корисника Општинске управе (11.081 КМ), Центра за социјални рад
(2.061 КМ), Средњошколског центра (800 КМ) и ЈУ „Културно туристички и спортски
центар“ (81 КМ) у складу са чланом 8. Одлуке о извршењу буџета општине Петрово
за 2019. годину.
Ревизијом нису утврђене значајније неусклађености у односу на регулативу која
дефинише процес припреме и доношења буџета.

6.

Финансијски извјештаји

Приликом сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја за 2019. годину
Општина није извршила консолидацију како је прописано чланом 123. став (2), (3) и
(4)
Правилника
о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и чланом 49. став 4.
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник
Републике Српске“ број 15/17), јер није извршила укључивање контролисаних
ентитета, који немају статус буџетских корисника ЈКП („Вода“ Петрово).
Препоручује се начелнику општине да обезбиједи да се у консолидоване
финансијске извјештаје Општине укључе финансијски извјештаји
контролисаних ентитета у складу са одредбама члана 123. ставови 2, 3. и
4. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и чланом 49. став 4.
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника.

6.1.

Извјештај о извршењу буџета

Извршење буџета Општине за период 01.01-31.12.2019. године исказано је у
обрасцу Периодични извјештај о извршењу буџета (у даљем тексту: ПИБ) и обрасцу
Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима (у даљем
тексту: ПИФ).
У ПИФ-у за период 01.01. до 31.12.2019. године исказано је извршење прихода и
примитака у износу од 2.821.429 КМ (2.637.030 КМ фонд 01, 19.951 КМ фонд 03 и
164.448 КМ фонд 05) и расхода и издатака у износу од 2.721.533 КМ (2.544.085 КМ
фонд 01, 13.000 КМ фонд 03 и 164.448 КМ фонд 05).
Извршење буџетских прихода и примитака исказаних на фонду 01 је 100%, а
буџетских расхода и издатака 96%.

6.1.1.

Приходи и примици

Укупни приходи и примици исказани су у износу од 2.821.429 КМ (2.637.030 КМ, фонд
01, 19.951 КМ, фонд 03 и 164.448, фонд 05).

6.1.1.1.

Приходи

Приходи су исказани у износу од 2.738.971 КМ, а чине их буџетски приходи
(2.554.572 КМ, фонд 01), приходи по основу грантова (19.951 КМ, фонд 03) и приходи
за посебне пројекте (164.448 КМ, фонд 05).
Према врсти прихода односе се на пореске приходе, непореске приходе, грантове и
трансфере између или унутар јединица власти.
Извјештаj о проведеној финансијској ревизији Општине Петрово за
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Порески приходи исказани су у износу од 2.076.136 КМ, фонд 01, а значајнији су
приходи по основу индиректних пореза (1.834.396 КМ), порези на лична примања и
приходи од самосталне дјелатности (145.540 КМ), порези на имовину (61.503 КМ) и
акцизе (32.191 КМ).
Непорески приходи исказани су у износу од 232.359 КМ (219.359, фонд 01 и 13.000
КМ, фонд 03). Односе се на приходе од закупа и ренте у износу од 20.527 КМ, фонд
01 (давање објеката у закуп 14.943 КМ и земљишна рента 5.584 КМ), накнаде и таксе
и приходе од пружања јавних услуга у износу од 206.997 КМ (административне
накнаде и таксе 24.003 КМ, фонд 01; комуналне накнаде и таксе 53.331 КМ, фонд 01,
накнаде по разним основама 99.676 КМ, фонд 01, приходи од пружања јавних услуга
у износу од 16.987 КМ, фонд 01 и 13.000 КМ, фонд 03) и остали непорески приходи
(4.835 КМ, фонд 01 по основу рефундације трошкова од корисника закупа пословних
простора).
Приходи од давања објеката у закуп су потцијењени, а обрачунати приходи по
основу транасакција размјене прецијењени за износ од 3.600 КМ, јер је
евидентирањем повећања вриједности инвестиционе имовине по основу улагања
од стране закупопримца у износу од 5.000 КМ (уговорено да иду на терет Општине)
преко осталих краткорочних разграничења и затварањем потраживања по основу
закупа са наведеним разграничењем, извршено пребијање обавеза и потраживања,
а обавезе Општине према закупопримцу по основу извршених улагања нису
евидентиране, што није у складу са МРС-1 Презентација финансијских извјештаја,
параграф 48. Закуп је уговорен од 01.01.2019. године и на дан 31.12.2019. године
исказана су потраживања по основу истог у износу од 3.600 КМ, те је код
потраживања исказана преплата у износу од 1.400 КМ, а није извршено умањење
обрачунатих прихода од закупа у корист наплаћених.
Накнаде по разним основама исказане у значајнијим износима односе се на накнаде
за коришћење минералних сировина (21.961 КМ), коришћење шума и шумског
земљишта–средства за развој неразвијених дијелова општине остварена продајом
шумских сортимената (42.246 КМ), заштиту вода коју плаћају власници транспортних
средстава која користе нафту или нафтне деривате (13.399 КМ), испуштање
отпадних вода (4.610 КМ) и финансирање посебних мјера заштите од пожара (11.405
КМ).
Скупштина општине Петрово донијела је 30.4.2019. године Програм утрошка
намјенских средстава из буџета општине Петрово у 2019. години којим је утврђена
намјена трошења средстава по основу прихода од концесионих накнада за
коришћење минералних сировина, у складу са чланом 32. Закона о концесијама
(„Службени гласник Републике Српске“ број 59/13 и 16/18), прихода од накнада по
основу природних и локацијских погодности већ изграђене инфраструктуре које могу
настати приликом коришћења тог земљишта (рента) у складу са Законом о уређењу
простора и грађења („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15 I 3/16),
прихода по основу Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике
Српске“ број 6/09 и 71/12) и Закона о пољопривредном земљишту („Службени
гласник Републике Српске“ број 93/06 и 5/12). За утрошак средстава по основу
водних накнада донесен је 27.02.2019. године посебан Програм намјенског утрошка
средстава посебних водних накнада за 2019. годину у складу са чланом 195. Закона
о водама („Службени гласник Републике Српске“ број 50/06, 92/09, 121/12 i 74/17) за
који је добијена сагласност од надлежног министарства 07.02.2019. године и за
утрошак средстава по основу прихода од накнада за коришћење шума донесен је
19.03.2019. године Годишњи план утрошка намјенских средстава прикупљених од
14
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накнада за коришћење шума у 2019. години, у складу са чланом 89. Закона о шумама
(„Службени гласник Републике Српске“ број 75/08 и 60/13), за који је добијена
сагласност од надлежног министарства 02.04.2019. године. Утрошак намјенских
средстава презентован је у Извјештају о утрошку намјенских срестава из буџета
општине Петрово у 2019. години од 24.06.2020. године.
Приходи од пружања јавних услуга односе се на приходе које су остварили нижи
буџетски корисници, а значајнији су код ЈУ Центар за социјални рад (8.233 КМ) и ЈУ
„ Културно туристички и спортски центар“ (19.131 КМ).
Грантови су исказани у износу од 65.821 КМ (58.870 КМ, фонд 01 и 6.951 КМ, фонд
03). Углавном се односе на капиталне грантове у износу од 65.071 КМ (грант од
Министарства трговине и туризма за пројекат „Водоснабдјевање у туристичкој зони
Калуђерица 25.000 КМ и учешће грађана у асфалтирању путева по принципу „марка
на марку“ 40.071 КМ).
Трансфери између или унутар јединица власти исказани су у износу од 364.655
КМ (200.207 КМ, фонд 01 и 164.448 КМ, фонд 05).
Трансфери исказани на фонду 01 односе се на трансфере између различитих нивоа
власти (од Министарства управе и локалне самоуправе 59.900 КМ за помоћ буџету
за 2019. годину и 15.000 КМ за суфинасирање пројекта „Унапређење образовног
процеса“ и од Министарства здравља и социјалне заштите 125.029 КМ за мјесечна
социјална давања).
Трансфери исказани на фонду 05 односе се на трансфер за суфинансирање
пројекта „Изградња путева и уређење парцела у туристичкој зони општине Петрово
у складу са Споразумом између Јединице за коордунацију пољопривредних
пројеката–Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС и општине
Петрово.
Препоручује се начелнику општине да обезбиједи да се средства и обавезе
исказују без пребијања, осим ако се то не захтијева или допушта неким МРСЈС, у склсду са МРС-1 Презентација финансијских извјештаја, параграф 48.

6.1.1.2.

Примици

Примици су исказани у износу од 82.458 КМ, а односе се на примитке за
нефинансијску имовину и остале примитке.
Примици за нефинансијску имовину исказани су у износу од 36.800 КМ (фонд 01).
Односе се на примитке по основу продатих објеката (16.000 КМ) и грађевинског
земљишта у туристичкој зони 20.800 КМ).
Остали примици (45.658 КМ, фонд 01) односе се на примитке по основу рефундације
од фондова обавезног социјалног осигурања у износу од 27.518 КМ (за накнаде
плата за породиљско одсуство 17.789 КМ и за накнаде плата за вријеме боловања
9.729 КМ) и остале примитке у износу од 18.140 КМ (по снову наплаћених
потраживања од купаца из ранијег периода).

6.1.2.

Расходи и издаци

Укупни расходи и издаци исказани су у износу од 2.721.533 КМ ( 2.544.085 КМ, фонд
01, 13.000 КМ, фонд 03 и 164.448 КМ, фонд 05).
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6.1.2.1.

Расходи

Расходи су исказани у износу од 2.214.258 КМ, а чине их буџетски расходи (2.212.295
КМ, фонд 01) и текући расходи финансирани из средстава гранта (1.963 КМ, фонд
03)
Према врсти расхода односе се на расходе за лична примања запослених, по основу
коришћења робе и услуга, финансирања и друге финансијске трошкове, по основу
субвенција, грантова, дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Општине, расходе финансирања и друге финансијске трошкове између јединица
власти, по судским рјешењима и трансфере између различитих јединица власти.
Расходи за лична примања запослених исказани су у износу од 947.258 КМ, фонд
01. Односе се на расходе за бруто плате запослених у износу од 798.611 КМ,
расходе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених у износу
од 106.647 КМ (накнаде за превоз на посао и са посла 40.325 КМ, регрес за годишњи
одмор 20.813, накнаде за топли оброк 30.152 КМ, дневнице за службена путовања
1.655 КМ, порез на доходак на накнаде 2.313 КМ и збирни допринос на накнаде
11.389 КМ), расходе за накнаду плата за вријеме боловања, родитељског одсуства
и осталих накнада плата у износу од 26.785 КM и расходе за отпремнине и
једнократне помоћи у износу од 15.215 КМ (отпремнине по колективном уговоруодлазак у пензију 1.877 КМ, помоћи приликом рођења дјетета 964 КМ, помоћи у
случају смрти члана уже породице 7.266 КМ, у случају смрти радника 2.881 КМ и у
случају теже болести 2.227 КМ).
Извршење расхода за лична примања запослених у односу на ребаланс буџета,
посматраних по врсти наведених расхода су у оквирима планираних, осим расхода
по основу накнаде плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и
осталих накнада плата који су исказани више за за 8% ( 1.985 КМ), што је покривено
реалокацијама.
Код два запослена рјешењима о распореду и плати дефинисано је увећање основне
плате 10% и 5%, што није у склду са чланом 5. став (3) Посеног колективног уговора
за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, којим је дефинисано
да су увећања основне плате на пословима који се према посебним прописима
сматрају пословима са посебним условима рада урачуната у износ основне плате
која је производ цијене рада и коефицијента утврђеног према платној групи и не могу
се посебно исказивати.
Са два запослена закључени су уговори о допунским пословима (савјетник
начелника општине за економска питања и савјетник начелника општине за правна
питања), што није у складу са чланом 14. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Петрово, јер наведена
радна мјеста нису систематизована и исто није у складу са чланом 207. Закона о
раду којим је дефинисан основ закључивања уговора о допунском раду.
Расходи по основу коришћења робe и услуга исказани су у износу од 521.203 КМ
(519.240 КМ, фонд 01 и 1.963 КМ фонд 03).
Расходи по основу коришћења робe и услуга исказани на фонду 01 односе се на
расходе у износу од 3.600 КМ по основу закупа (закуп простора за складиштење
опреме добијене из војног програма), 89.851 КМ по основу утрошка енергије,
комуналних, комуникационих и транспортних услуга (расходи по основу утрошка
енергије 56.409 КМ, за комуналне услуге 9.603 КМ, за комуникационе услуге 22.284
КМ и за услуге превоза и премјештаја 1.555 КМ), 14.639 КМ за режијски материјал
(највећи дио се односи на расходе за компјутерски материјал 2.314 КМ, обрасце и
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папир 3.153 КМ и остали материјал за одржавање чистоће 3.690 КМ), 2.827 KM за
материјал за посебне намјене, 42.140 КМ текуће одржавање (углавном се односе
расходе за молерске радове 2.177 КМ, текуће одржавање објеката друмског
саобраћаја 30.275 КМ и текуће одржавање превозних средстава 4.609 КМ), 14.761
КМ по основу путовања и смјештаја (највећи дио односи се на превоз личним
возилима на службеним путовањима 2.035 КМ, утрошак бензина 1.829 КМ и нафте
9.524 КМ), 68.635 КМ за стручне услуге (највећим дијелом се односе на услуге
штампања, графичке обраде, копирања, увезивања 15.329 КМ, информисања и
медија 21.060 КМ, остале стручне услуге 13.290 КМ), 56.588 КМ за услуге одржавања
јавних површина (највећи дио се односи на услуге зимске службе 26.617 КМ и на
расходе по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама 25.993 КМ)
и 228.162 КМ за остале некласификоване расходе (највећим дијелом се односе на
бруто накнаде члановима комисија и радних група 10.686 КМ, бруто накнаде
скупштинским посланицима и одборницима 122.348 КМ, бруто накнаде по уговору о
дјелу 18.247 КМ, по основу организације пријема, манифестација и сл. 32.220 КМ и
за остале непоменуте расходе 18.214 КМ).
Трошкови текућег одржавања су потцијењени за износ од 2.382 КМ, јер су у оквиру
улагања у вањска освјетљења евидентирани расходи за лед сијалице у наведеном
износу (тачка 6.3.1.2. извјештаја).
Расходи финансирања и други финансијски трошкови (29.136 КМ, фонд 01)
односе се на расходе по основу камата на кредите (14.788 КМ), камата на хартије од
вриједности (12.373 КМ), трошкове сервисирања кредита од Свјетске банке (1.600
КМ) и затезне камате (375 КМ).
Субвенције су исказане у износу од 35.647 КМ (фонд 01). Односе се на субвенције
ЈЗУ „Дом здравља“ Петрово за рад службе хитне помоћи (12.000 КМ),
нефинансијским субјектима из области пољопривреде (13.747 КМ) и аутобуских
линија на подручју општине Петрово (9.900 КМ).
Грантови су исказани у износу од 239.480 КМ (фонд 01). Односе се на текуће
грантове у износу од 169.099 КМ (политичким организацијама и удружењима 5.100
КМ, хуманитарним организацијама и удружењима 26.706 КМ, спортским и
омладинским организацијама и удружењима 82.450 КМ, организацијама и
удружењима за афирмацију породице, заштиту права жена, дјеце, избјеглих и
расељених лица, бораца и особа са инвалидитетом 20.099 КМ, организацијама и
удружењима у области образовања, научно истраживачке дјелатности, културе и
информација 8.704 КМ, остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи
21.040 КМ и текући грантови јавним нефинансијским субјектима у области комуналне
дјелатности 5.000 КМ) и капиталне грантове у износу од 70.381 КМ (спортским и
омладинским организацијама и удружењима 550 КМ, етничким и вјерским
организацијама и удружењима 15.000 КМ, остали капитални грантови непрофитним
субјектима у земљи 12.500 КМ и капитални грантови јавним нефинансијским
субјектима у области комуналне дјелатности 33.000 КМ и остали капитални грантови
9.331 КМ за санацију дјечијег игралишта у Какмужу 2.000 КМ и помоћ за санацију
куће оштећене у поплави 7.331 КМ од UNDP).
Највећи дио средстава гранта додијељен је спортским организацијама и
удружењима. Скупштина општине Петрово донијела је 27.02.2019. године Програм
категоризације и финансирања спорта и физичке културе општине Петрово за 2019.
годину којим су утврђени програми који се финансирају из буџета општине и износи
средстава спортским организацијама прве категорије у укупоном износу од 69.100
КМ, а додијељени су грантови у износу од 82.450 КМ (од стране Општинске управе
23.050 КМ и Културно-туристичког и спортског центра 59.400 КМ).
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Општина Петрово није донијела програме за све области пословања као основ за
додјелу грантова и није интерним актима дефинисала критеријуме и поступке за
расподјелу средстава гранта.
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Општине
исказане су у износу од 436.163 КМ, фонд 01. Извршење у односу на усвојени
ребаланс буџета веће је за 1%, што је покривено реалокацијом, а односе се на
дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине (351.768 КМ) и дознаке
пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине (84.395
КМ).
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине односе се на текуће дознаке
које се исплаћују штићеницима установа социјалне заштите преко ЈУ Центар за
социјални рад Петрово у износу од 219.194 КМ (стална новчана помоћ 24.250 КМ,
додатак за помоћ и његу другог лица 171.864 КМ, једнократна новчана помоћ 1.480
КМ и за инвалиднине лицима са посебним потребама 21.600 КМ) и текуће дознаке
грађанима које се исплаћују из буџета Општине, осим установа социјалне заштите,
у износу од 132.574 (текуће помоћи ученицима, студентима и појединцима у области
науке и културе 34.125 КМ, породици, дјеци и младима 7.000 КМ, пензионерима и
назапосленим лицима 36.000 КМ, текуће помоћи грађанима у натури 9.703 КМ и
остале текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Општине 45.746 КМ).
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине
односе се на дознаке које се исплаћују преко ЈУ Центар за социјални рад у износу
од 84.395 КМ (установама социјалне заштите за смјештај штићеника 59.118 КМ,
хранитељским породицама за смјештај штићеника 7.467 КМ и остале дознаке
пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују од стране установа
социјалне заштите 17.810 КМ (накнаде првостепеним љекарским комисијама за
оцјену способности корисника социјалне заштите и здравствено осигурање
социјално угрожених лица).
Дознаке су вршене по основу права утврђених Законом о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 и 90/16), Одлуке о стипендирању
редовних студената у 2019. години и других одлука, рјешења, уговора.
Расходи по судским рјешењима исказани су у износу 651 КМ и исти нису
планирани у буџету.
Трансфери између различитих јединица власти исказани су у износу од 2.054 КМ
(погрешно или више уплаћени јавни приходи по записницима Пореске управе).

6.1.2.2.

Издаци

Издаци су исказани у износу од 507.275 КМ (331.790 КМ фонд 01, 11.037 фонд 03 и
164.448 КМ фонд 05), а односе се на издатке за нефинансијску имовину, отплату
дугова (фонд 01) и остале издатке.
Издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 366.451 КМ (190.966 КМ
фонд 01, 11.037 фонд 03 и 164.448 КМ фонд 05).
Односе се на издатке за изградњу и прибављање зграда и објеката у износу од
291.283 КМ (126.835 КМ, фонд 01 од којих су најзначајнији асфалтирање путева
87.149 КМ и израда хидрогеолошке истражне бушотине и бунара питке воде у МЗ
Калуђерица 20.775 КМ и 164.448 КМ фонд 05, а односи се на пројекат „Развој
руралног пословања“ у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и
водопривреде), инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката у износу од 31.587 КМ (30.450 КМ, фонд 01 за путеве 25.441 КМ и уличну
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расвјету 5.009 КМ и 1.137 КМ фонд 03), набавку постројења и опреме у износу од
30.136 КМ (20.236 КМ, фонд 01, а значајнији су набавка опреме у школама 10.000
КМ, камере 3.078 КМ и опреме за противпожарну заштиту 2.832 КМ и 9.900 КМ, фонд
03, а односи се на опрему и инвестиционо одржавање домова културе на подручју
општине Петрово), нематеријалну непроизведену имовину у износу од 10.941 КМ,
фонд 01 (значајнији су пројекат за реконструкцију путева 5.113 КМ и изградњу
тротоара 2.427 КМ) и издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара (2.504
КМ).
Издаци за отплату дугова исказани су у износу од 109.557 КМ (фонд 01). Односе се
на издатке за отплату главнице по хартијама од вриједности (58.448 КМ), отплату
главнице примљених зајмова у земљи (47.629 КМ) и отплату дугова према другим
јединицама власти (3.480 КМ).
Остали издаци исказани су у износу од 31.267 КМ (фонд 01). Односе се на издатке
за отплату неизмирених обавеза из ранијих година (2.289 КМ), накнаде плата који се
рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања 28.978 КМ (за родитељско
одсуство 18.758 КМ и накнаде плата за вријеме боловања 10.220 КМ).

6.1.3.

Буџетски резултат (суфицит/дефицит)

У 2019. години у ПИФ-у су исказани приходи и примици за нефинансијску имовину у
износу од 2.775.771 КМ (2.591.372 фонд 01, 19.951 фонд 03 и 164.448 фонд 05),
расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 2.580.709 КМ (2.403.261 КМ
фонд 01, 13.000 фонд 03 и 164.448 фонд 05) и суфицит у износу од 195.062 КМ
(188.111 фонд 01 и 6.951 КМ фонд 03) као разлика између прихода и примитака за
нефинансијску имовину и расхода и издатака за нефинансијску имовину.

6.1.4.

Нето финансирање

Примитака од финансијске имовине и од задуживања није било, а остали примици
исказани су у износу од 45.658 КМ (фонд 01). Издатака за финансијску имовину није
било, а издаци за отплату дугова исказани су у износу од 109.557 КМ (фонд 01) и
остали издаци у износу од 31.267 КМ (фонд 01). Као разлика наведених примитака
и издатака, исказано је нето финансирање у негативном износу од 95.166 КМ (фонд
01).

6.1.5.

Разлика у финансирању

Разлика у финансирању, коју чини збир исказаног суфицита (195.062 КМ) и нето
финансирања (-95.166 КМ), исказана је у износу од 99.896 КМ (92.945 КМ фонд 01 и
6.951 КМ фонд 03).
Разлика у финансирању је потцијењена најмање за износ од 3.600 КМ, јер су
потцијењени приходи по основу закупа у износу од 3.600 КМ (тачка 6.1.1.1
извјештаја).

6.2.

Биланс успјеха

6.2.1.

Приходи

Приходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 2.849.388 КМ, а чине их приходи
исказани у периодичном извјештају о извршењу по рачуноводственим фондовима
(52.738.971 КМ), који су објашњени под тачком 6.1.1. извјештаја и приходи
обрачунског карактера исказани у износу од 110.417 КМ.
Приходи обрачунског карактера углавном се односе се на приходе по основу
усклађивања вриједности произведене сталне имовине у износу од 27.626 КМ
Извјештаj о проведеној финансијској ревизији Општине Петрово за
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(исказани прилком укњижавања објекта који се води као инвестициона имовина, а
дат под закуп апотеци), приходе по основу усклађивања вриједности непроизведене
сталне имовине у износу од 18.809 КМ (исказан приликом искњижавања продатог
земљишта у туристичкој зони Калуђерица), приходе по основу усклађивања
вриједности краткорочних потраживања у износу од 24.606 КМ (у складу са
попреском евиденцијом), помоћ у натури од међународних организација у износу од
29.599 КМ (помоћ од World Vision International за унапређење образовања 15.000 КМ
и UNDP за асфалтирање пута у МЗ Порјечина 14.599 КМ) и обрачунате приходе по
основу трансакција размјене у износу од 8.059 КМ (по основу излазних фактура које
још нису наплаћене).
Приликом евидентирања ненаплаћених потраживања на основу евиденције из
пореског књиговодства (Извјештај из јединствене евиденције о пријављеним и
уплаћеним порезима за обрачунски период од 01.01-31.12.2019. године) није
поступано у складу са Упутством о примјени Међународног рачунводственог
стандарда за јавни сектор 23: Приходи од транасакција које нису трансакције
размјене (порези и преноси), јер је смањење обрачунских прихода по основу наплате
у износу од 14.815 КМ (ефекат евидентираних насталих пореских потраживања у
обрачунском периоду, смањења по основу наплате у корист редовних прихода и
смањења по основу преплата приликом смањења потраживања) исказано у оквиру
осталих прихода обрачунског карактера и смањење по основу корекције обавеза
(14.341 КМ) исказано као расход од усклађивања вриједности краткорочних
потраживања, а није исказано смањење прихода обрачунског карактера који су
евидентирани по основу пореских и других фискалних прописа у износу од 29.156
КМ. Наведена неправилна класификација није утицала на финансијски резултат.
Препоручује се начелнику општине да обезбиједи да се евидентирање
потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе на
основу евиденције из пореског књиговодства врши у складу са Упутством
о примјени Међународног рачунводственог стандарда за јавни сектор 23:
Приходи од транасакција које нису трансакције размјене (порези и преноси).

6.2.2.

Расходи

Расходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 2.816.342 КМ, а чине их расходи
исказани у ПИФ-у (2.214.258 КМ), који су објашњени под тачком 6.1.2. извјештаја и
расходи обрачунског карактера исказани у износу од 602.084 КМ.
Расходи обрачунског карактера исказани су по основу набавне вриједности
реализованих залиха у износу од 3.233 КМ (набавну вриједност ситног инвентара и
ауто гума), амортизације (490.147 КМ), усклађивања вриједности имовине у износу
од 104.739 КМ (усклађивање вриједности краткорочних потраживања 103.677 КМ и
усклађивање вриједности произведене сталне имовине 1.062 КМ) и расхода
обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама власти у износу од
3.965 КМ (негативна курсна разлика на обавезе према ентитету по кредиту Свјетске
банке за пројекат "Опоравак од поплава".)
Расходи по основу амортизације потцијењени су, а нето вриједност саобраћајних
објеката прецијењена најмање за износ од 51.245 КМ, јер није извршен обрачун
амортизације на саобраћајне објекте-путеве, што није у складу са чланом 26. став 4.
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике и и МРС–ЈС 17 Некретнине, постројења и
опрема,параграф 71.
Расходи по основу усклађивања вриједности краткорочних потраживања (103.677
КМ) прецијењени су за износ од 14.341 КМ, а нису смањени приходи обрачунског
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карактера који су евидентирани по основу пореских и других фискалних прописа
(тачка 6.2.1. извјештаја).
Препоручује се начелнику општине да обезбиједи да се обрачун
амортизације за саобраћајне објекте-путеве врши у складу са чланом 26.
став (4) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и МРС–ЈС 17
Некретнине, постројења и опрема,параграф 71.

6.2.3.

Финансијски резултат

У Билансу успјеха за период 01.01. до 31.12.2019. године Општина је као разлику
прихода (2.849.388 КМ) и расхода (2.816.342 КМ) исказала позитиван финансијски
резултат текуће године у износу од 33.046 КМ.
Финансијски резултат је прецијењен најмање за износ од 51.245 КМ, јер су
потцијењени расходи по основу амортизације најмање за износ од 51.245 КМ (тачка
6.2.2 извјештаја).

6.3.

Биланс стања

У Билансу стања Општине на дан 31.12.2019. године, исказана је укупна актива нето
вриједности 11.635.549 КМ (бруто вриједност 16.864.444 КМ и исправка вријености
5.228.895 КМ), коју чине пословна актива нето вриједности 11.624.360 и ванбилансна
актива у износу од 11.189 КМ. Укупна актива је уравнотежена са укупном пасивом
коју чине пословна пасива (11.624.360 КМ) и ванбилансна пасива (11.189 КМ).

6.3.1.

Пословна актива

Пословна актива исказана је у износу од 11.624.360 КМ ( бруто вриједност 16.583.255
КМ и исправка вриједности 5.228.895 КМ, а односи се на текућу и сталну имовину.

6.3.1.1.

Текућа имовина

Текућа имовина односи се на краткорочну финансијску имовину и разграничења у
нето износу од 242.984КМ (готовина и готовински еквиваленти, краткорочни
пласмани, краткорочна потраживања, краткорочна разграничења и краткорочна
финансијска имовина и разграничења између или унутар јединица власти) и
нефинансијску имовину у текућим средствима (180.287).
Готовина и готовински еквиваленти (46.257 КМ) односе се на новчана средства у
благајни (295 КМ) и на банковним рачунима у износу од 45.962 КМ (редовни
трезорски рачуни 9.072 КМ и намјенски трезорски рачуни 36.890 КМ).
Краткорочни пласмани (10.000 КМ) односе се на краткорочну позајмицу у новцу
одобрену ЗЗ „Јединство“ Петрово у ранијем периоду. Одобравање позајмица није у
надлежности Општине.
Краткорочна потраживања исказана су у износу од 116.240 КМ (бруто износ
516.943 КМ, корекција вриједности 400.703 КМ), а односе се на потраживања: по
основу продаје и извршених услуга, за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске
приходе, за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок
плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана и остала краткорочна
потраживања.
Потраживања по основу продаје и извршених услуга исказана су у износу од 6.875
КМ (бруто износ 16.888 КМ, корекција вриједности 9.813 КМ), а углавном се односе
на потраживања по основу закупа).
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Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе исказана у
износу од 53.974 КМ (бруто износ 444.864 КМ, корекција вриједности 390.890 КМ) и
потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок
плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана (44.442 КМ) усглашена су
са евиденцијом из пореског књиговодства (Извјештај из јединствене евиденције о
пријављеним и уплаћеним порезима за обрачунски период од 01.01-31.12.2019.
године).
Остала краткорочна потраживања (10.949 КМ) највећим дијелом односе се на
потраживања по основу расподјеле буџетских средстава са рачуна јавних прихода
Републике Српске од 31.12.2019. године која су уплаћена на рачун Општине
3.1.2020. године (9.971 КМ) и поврат погрешно уплаћених средстава (683 КМ).
Спорна потраживања исказана су у износу од 400.703 КМ, а односе се на
потраживања по основу продаје и извршених услуга у земљи (9.813 КМ) и
потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе која су
усаглашена са евиденцијом из пореског књиговодства (390.890 КМ). У висини
спорних потраживања извршена корекција вриједности потраживања.
Краткорочна разграничења исказана су у износу од 3.150 КМ, а односе се на
разграничења по основу неизмирених обавеза за накнаде плата за вријеме
родитељског одсуства које се рефундирају од фонда обавезног социјалног
осигурања са порезима и доприносима на исте (1.272 КМ), разграничења по основу
неизмирених обавеза за накнаде плата за вријеме боловања које се рефундирају од
фонда обавезног социјалног осигурања (606 КМ) и остала краткорочна
разграничења у износу од 1.273 КМ (односе се на Средњошколски центар).
Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар
јединица власти (67.337 КМ) односе се на краткорочну финансијску имовину и
разграничења из трансакција са другим јединицама власти у износу од 58.009 КМ
(потраживања од Министарства управе и локалне самоуправе за помоћ
неразвијеним општинама 14.975 КМ и суфинансирање пројеката неразвијених и
изразито неразвијених општина 15.000 КМ, потраживања од Министарства здравља
и социјалне заштите за суфинансирање социјалних давања 10.932 КМ, потраживања
за накнаду плата из доприноса за здравствену заштиту 9.651 КМ, потраживања за
накнаду плате из доприноса за дјечију заштиту 1.429 КМ, потраживања по
записницима Пореске управе од локалних заједница 1.452 КМ, потраживања од
Министарства финансија за измирење обавеза путем обвезница 20 КМ,
потраживања од фондова ЈУ „Центар за цоцијални рад“ 1.160 КМ и потраживања од
фондова ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ 3.389 КМ) и краткорочну
финансијску имовину и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти у
износу од 9.328 КМ (интерна потраживања ЈУ „Центар за социјални рад“ по основу
учешћа општине за два мјесечна социјална давања).
Нефинансијска имовина у текућим средствима односи се на сталну имовину
намијењену продаји (180.287 КМ).

6.3.1.2. Стална имовина
Стална имовина у износу од 11.201.089 КМ (бруто износ 15.999.804 КМ, исправка
вриједности 4.798.715 КМ) односи се на дугорочну финансијску имовину (15.221 КМ)
и нефинансијску имовину у сталним средствима у износу од 11.185.868 КМ (бруто
вриједност 15.984.583 КМ, исправка вриједности 4.798.715 КМ).
Дугорочну финансијску имовину чине акције и учешћа у капиталу и потраживања
за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања.
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Акције и учешћа у капиталу у износу од 9.264 КМ односе се на акције код ЈКП „Вода“
Петрово (3.000 КМ), ЈУ „Центар за социјални рад“ (4.264 КМ) и ЈУ „Културно
туристички и спортски центар“ (2.000 КМ).
Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок
плаћања исказана су у билансу стања у износу од 5.957 КМ на основу Извјештаја из
јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима за обрачунски период
01.01-31.12.2019. године.
Нефинансијска имовина у сталним средствима односи се на зграде и објекте у
износу од 8.843.932 КМ (бруто вриједност 12.302.100 КМ, исправка вриједности
3.458.168 КМ), постројења и опрему у износу од 375.246 КМ (бруто вриједност
1.421.896 КМ, исправка вриједности 1.046.650 КМ), биолошку имовину 4.310 КМ,
инвестициону имовину у износу од 70.188 КМ (бруто вриједност 88.440 КМ, исправка
вриједности 18.252 КМ), нематеријалну произведену имовину у износу од 182.050
КМ (бруто вриједност 456.618 КМ, исправка вриједности 274.568 КМ), земљиште
(1.416.088 КМ), остала природна добра (40.021 КМ) и нефинансијску имовину у
сталним средствима у припреми (254.033 КМ).
У 2019. години вриједност зграда и објеката повећана је у износу од 154.472 КМ, а
највећим дијелом се односи на асфалтирање и инвестициона улагања у путеве
(123.030 КМ), улагања у ОШ „Свети Сава“ Карановац (10.000 КМ) и улагања у вањска
освјетљења (7.252 КМ).
Вриједност вањских освјетљења, тротоара и ограде је прецијењена, а трошкови
текућег одржавања су потцијењени за износ од 2.382 КМ, јер су у оквиру улагања у
вањска освјетљења евидентиране расходи за лед сијалице у наведеном износу, што
није у складу са чланом 19. и 92. Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике,
општина, градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“ број
98/16,115/17, 118/18).
Објекти здравствених и социјалних институција, тј. амбуланта у Карановцу нето
вриједности 138.455 КМ (бруто вриједност 145.551 КМ, исправка вриједности
7.096КМ) и Дом здравља Петрово нето вриједности 189.036 КМ (бруто вриједност
201.477 КМ, исправка вриједности 12.441 КМ) су одлукама Скупштине општине
Петрово из 2015. и 2016. године дати на трајно коришћење ЈЗУ Дом здравља „Озрен“
Петрово без накнаде. Објекат Дома здравља Петрово евидентиран је само у
вриједности извршене адаптације дијела објекта Дома здравља у Петрову у оквиру
реализације пројекта „Јачање здравственог сектора (HSEP)“, према допису
Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске из 2014. године.
Општина располаже власничком документацијом за наведени објекат.
У оквиру грађевинских објеката евидентирани су стамбени објекти и јединице за
посебне социјалне групе који су у употреби (наставни центри-чврсти објекти и
монтажни објекат), чија је књиговодствена вриједност сведена на нулу (бруто
вриједност и исправкa вриједности објеката исказане су у износима од 353.048 КМ).
Општина није поступила у складу са чланом 41. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике и МРС–ЈС 17 Некретнине, постројења и опрема, параграф 67, јер није
примијенила ревалоризациони модел вредновања.
У 2019. години повећана је вриједност инвестиционе имовине евидентирањем
пословног простора у стамбено-пословном објекту, који је дат апотеци у закуп у
вриједности извршених улагања од стране закупопримца у износу од 32.626 КМ, што
није у складу са чланом 63. став 1. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
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политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Објекат је
раније био државно власништво, те је Општина наставила да га користи иако још
није обезбијеђена документација о власништву, а није извршено објављивање
постојања ограничења власништва, што није у складу са МРС–ЈС 17 Некретнине,
постројења и опрема, параграф 89 а).
Вриједност сталне имовине у 2019. години смањена је на основу Одлуке о
расходовању основних средстава и ситног инвентара од 28.02.2020. године
(донесена од стране Скупштине општине Петрово) у износу од 67.735 КМ (углавном
се односи на рачунарску опрему 32.267 КМ, радио опрему 6.785 КМ, канцеларијски
намјештај 3.390 КМ и комуналну опрему 19.464 КМ) и за износ обрачунате
амортизације.
На саобраћајне објекте-путеве није обрачуната амортизација најмање у износу од
51.245 КМ, због чега је нето вриједност наведене имовине прецијењена за наведени
износ (тачка 6.2.2).
Препоручује се начелнику општине да обезбједи да се:
-

-

за стамбене објекте и јединице за посебне социјалне групе чија је
књиговодствена вриједност сведена на нулу примијени ревалоризациони
модел вредновања, у складу са чланом 41. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике и МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја,
параграф 67.
процијени вриједност пословног простора датог у закуп апотеци и
евидентира сходно одредби члана 63. став 1. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике и изврши објављивање постојања
ограничења власништва у складу са МРС–ЈС 17 Некретнине, постројења
и опрема, параграф 89 а).

6.3.2.

Пословна пасива

Пословна пасива исказана је у износу од 11.624.360 КМ, а односи се на обавезе и
разграничења и властите изворе.

6.3.2.1.

Обавезе и разграничења

Обавезе и разграничења на дан 31.12.2019. године исказане су у износу од 926.850
КМ (краткорочне обавезе и разграничења 455.812 КМ и дугорочне обавезе и
разграничења 471.038 КМ).
Краткорочне обавезе и разграничења односе се на обавезе по основу хартија од
вриједности у износу од 61.970 КМ (обвезнице које доспијевају на наплату до годину
дана), обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана
у износу од 50.668 КМ (кредит код НЛБ банке), обавезе за лична примања у износу
од 86.657 КМ (за бруто плате 68.854 КМ за децембар 2019. године и бруто накнаде
трошкова и осталих личних примања запослених 17.803 КМ, од чега се на обавезе
за децембар 2019. године односи 5.306 КМ и на порезе и доприносе на накнаде из
ранијег периода 12.497 КМ), обавезе из пословања (171.270 КМ), обавезе за
грантове (5.347 КМ), обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују
из буџета општине (58.398 КМ), краткорочна разграничења (1.403 КМ), краткорочне
обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти у износу од
10.771 КМ (по записницима Пореске Управе по основу прекњижавања погрешно или
више уплаћених јавних прихода) и краткорочне обавезе и разграничења из
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трансакција унутар исте јединице власти у износу од 9.328 КМ (интерне обавезе за
социјална давања за децембар 2019. године).
Обавезе из пословања чине обавезе за набавку роба и услуга (109.479 КМ), обавезе
за набавку сталне имовине (8.718 КМ), обавезе према физичким лицима у износу од
16.986 КМ (највећим дијелом се односе на обавезе према скупштинским комисијама
и одборницима 11.842 КМ), обавезе за поврат и прекњижавање пореза и доприноса
(1.092 КМ), обавезе за порез и доприносе на терет послодаваца (835 КМ) и остале
обавезе у земљи у износу од 34.160 КМ (највећи дио односи се на одржавање
лиценци 15.160 КМ и за чланарину савезу општина и градова 7.121 КМ.).
Дугорочне обавезе и разграничења односе се на дугорочне обавезе по основу
хартија од вриједности у износу од 100.199 КМ (по основу емисије обвезница),
дугорочне обавезе по зајмовима у износу од 161.806 КМ (по основу кредита код
банке) и дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама
власти у износу од 209.033 КМ (обавезе према Министарству Финансија по основу
кредта из средстава Свјетске банке за пројекат опоравка од поплава).

6.3.2.2.

Властити извори

Властити извори исказани су на дан 31.12.2019. године у износу од 10.697.510 КМ, а
односе се на трајне изворе средстава (1.591.125 КМ), резерве (164.688 КМ),
финансијски резултат ранијих година (8.908.651 КМ) и финансијски резултат текуће
године (33.046 КМ).
Трајни извори средстава односе се на изворе сталних средстава која се не
амортизују (земљиште 1.416.088 КМ, шуме 40.021 КМ и књиге код нижих буџетских
корисника, у Народној библиотеци и Средњошколском центру Петрово, 135.016 КМ).
Резерве се односе на ревалоризационе резерве по основу извршене процјене
вриједности земљишта у туристичкој зони Калуђерица у износу од 183.496 КМ, које
су смањене за износ од 18.808 КМ по основу продатог земљишта.

6.3.3.

Ванбилансна евиденција

Ванбилансна актива и пасива на дан 31.12.2019. године исказане су у износу од по
11.189 КМ. Односе се на гаранције од ЗЗ „Јединство“ Петрово за дату позајмицу
(10.000 КМ) и „Остић“ Превоз за куповину возила за одвоз смећа (1.189 КМ).
Објављено је да да је грешком пропуштено евидентирање примљене гаранције од
„Симпро градња“ доо Добој у износу од 9.755 КМ (односи се на пројекат
„Реконструкција школских објеката на подручју општине Петрово који је финансиран
из средстава Владе Србије), али објављивање не искључује обавезу евидентирања.
На дан 31.12.2019. године исказане су дугорочне обавезе у износу од 370.839 КМ по
основу којих су дате мјенице као инструмент обезбјеђења измирења које нису
евидентиране у ванбилансној евиденцији, што није у складу са чланом 92.
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике.
Препоручује се начелнику општине да обезбиједи да се хартије од
вриједности дате као инструмент обезбјеђења измирења обавеза
евидентирају у ванбилансној евиденцији у складу са чланом 92. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике.
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6.4.

Биланс новчаних токова

У Извјештају о новчаним токовима за период од 01.01. до 31.12.2019. године
исказани су нето новчани токови пословних активности у износу од 256.640 КМ
(приливи 2.581.155 КМ, одливи 2.324.515 КМ), нето новчани токови из инвестиционих
активности у негативном износу од 170.751 КМ (приливи 36.800 КМ, одливи 207.551
КМ) и из активности финансирања нето одлив готовине у негативном износу од
109.557 КМ (није било прилива из активности финансирања, одливи 109.557 КМ). По
основу наведеног исказано је нето смањење готовине у износу од 23.668 КМ.
Готовина на почетку периода исказана је у износу 51.785 КМ и остале промјене на
салду готовине у износу од 18.140 КМ (остали примици), те је исказано стање
готовине на крају обрачунског периода у износу од 46.257 КМ.
Због пребијања потраживања и обавеза у износу од 3.600 КМ, што је наведено у
тачки 6.1.1.1. извјештаја, у наведеном износу нису исказани приливи из пословних
активности и одливи по основу инвестиционих активности.

6.5.

Временска неограниченост пословања

У Напоменама уз финансијске извјештајe објављено је да су консолидовани
финансијски извјештаји припремљени на бази концепта наставка пословања, али
нису наведени фактори на основу којих је извршена наведена процјена.

6.6.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

Према Извјештају о стању судских спорова на дан 31.12.2019. године достављеном
од Правобранилаштва Републике Српске, у 2019. години није било судских
предмета у којима је једна од странака Општина Петрово. Активна су три судска
спора из ранијег периода. Спор у коме је Општина тужилац односи се на накнаду
штете у вриједносри 150.503 КМ, а предмет се налази код Окружног суда у Добоју
који је одредио вјештачење. У друга два спора Оштина се појављује као тужена
страна од којих се један води по основу радно-правних односа, а други по основу
наплате дуга у износу од 29.888 КМ и за оба су уложене апелације Уставном суду
БиХ по којима нису донесене одлуке.
У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањенa је информација везана за
напријед наведене судске спорове.

6.7.

Напомене уз финансијске извјештаје

Напомене уз Консолидовани финансијски извјештај Општине за 2019. годину
пружају неопходне информације о Општини, рачуноводственој основи и
примијењеним рачуноводственим политикама, али нису објављене додатне
информације везане за приходе по основу грантова, остале примитке, расходе по
основу грантова, резерве, износ који је исказан у оквиру финансијског резултата
ранијих година на основу промјене рачуноводствене политике у 2011. години
(извршен пренос извора трајних средстава, који су се односили на стална средства
која се амортизују на финансијски резултат ранијих година), код објављивања
усклађивања књиговодствене вриједности сталних средстава на почетку и на крају
периода није наведен основ повећања и смањења наведене имовине и исте нису
презентоване на систематичан начин, што није у складу са МРС-ЈС 1 Презентација
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Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

финансијских извјештаја, параграф 127(б) и (ц) и 128, МРС–ЈС 17 Некретнине,
постројења и опрема, параграф 88 е) и чланом 46. Правилника о финансијском
извјештавању буџетских корисника.
Препоручује се начелнику општине да обезбиједи да се у Напоменама уз
финансијске извјештаје објелодањују информације које захтијевају поједини
МРС-ЈС, у складу са МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја,
параграфи 127(б) и (ц) и 128, а све у складу са чланом 46. Правилника о
финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике,
општина, градова и фондова.

Ревизијски тим
Нада Трнинић, с.р.
Мирјана Радановић, с.р.
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