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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Мишљење са резервом
Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општине Нови Град
који обухвата Биланс стања на дан 31.12.2020. 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 финансијски извјештаји Општине Нови Град, истинито и објективно
приказују, у свим материјалним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на
дан 31.12.2020. 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 ИССАИ стандардима ревизије 2200-2810. Наша одговорност
за провођење ревизије детаљније је описана у пасусу Одговорност ревизора.
Ревизију смо спровели у складу са ИССАИ 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. извјештаја:
Код сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја за 2020. годину, Општина
Нови Град није извршила консолидацију како је прописано чланом 123. Правилника
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике, јер није извршила укључивање нето имовине/капитала Јавног
предузећа „Радио Нови Град“ које је под њеном контролом у Kонсолидовани биланс
стања.
Као што је наведено под тачком 6.3.1.1. извјештаја:
Општина Нови Град није исказала учешће у капиталу по основу оснивачког улога у
Јавној здравственој установи „Дом здравља“ Нови Град у износу од 5.869.189 КМ и
Јавном предузећу „Радио Нови Град“ у износу од 347.426 КМ, што није у складу са
чланом 78. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.3.1.2. извјештаја:
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми и обавезе према
добављачима су прецијењене у износу од 99.392 КМ, јер резервисање планираних
буџетских средстава за набавку имовине у наредном периоду није евидентирано у
складу са чланом 96. став (7) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
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Као што је наведено под тачком 6.3.1.2. извјештаја:
Ванбилансна актива и пасива су прецијењене у износу од 347.786 КМ, јер пословни
догађаји на основу којих је извршено признавање не отварају у будућности могући
директни утицај на имовину и обавезе и нису предмет евидентирања у ванбилансној
евиденцији у складу са чланом 92. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Временска неограниченост пословања
У Напоменама уз финансијске извјештаје је објелодањено да су финансијски
извјештаји Општине Нови Град састављени у складу са начелом сталности
пословања, уз претпоставку да Општина неће обуставити пословање у догледној
будућности.
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 2020. 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 описаног у пасусу Основ
за мишљење са резервом нема других питања која треба објавити у извјештају о
ревизији.
Одговорност руководства за финансијске извјештаје
Начелник Општине Нови Град 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 ИССАИ 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.
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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.
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, 12.08.2021. 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 Нови Град за 2020.
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 Консолидованом
финансијском извјештају Општине Нови Град за 2020. 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 ИССАИ 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 3. извјештаја:
У 2020. години, шест радника било је у радном односу на одређено вријеме на
систематизованим непопуњеним радним мјестима у периоду дужем од шест мјесеци,
што није у складу са чланом 61. став (1) тачка 2) Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.
Такође, у току 2020. године у Општинској управи је 16 приправника засновало радни
однос на одређено вријеме ради обављања приправничког стажа, без претходно
проведеног јавног конкурса, што није у складу са чланом 96. став (3) Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе.
Више уговора о дјелу је закључено са физичким лицима за обављање послова који
спадају у дјелатност Општинске управе, систематизованих Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, што није у складу са
чланом 205. Закона о раду.
Као што је наведено под тачком 4. извјештаја:
Банкарске гаранције за квалитет изведених радова на реконструкцији путева по више
уговора нису обезбијеђене по извршеној примопредаји радова, већ са закашњењем
од више мјесеци, а за изградњу дистрибутивне мреже за водоснадбијевање насеља
Чађавица 1 и Чађавица 2 – фаза 1, банкарска гаранција за квалитет изведених
радова није ни достављена иако је примопредаја радова извршена 21.12.2020.
године, што није у складу са чланом 13. уговора о извођењу наведених радова, којим
је уговорено да је извођач дужан, до примопредаје изведених радова, доставити
безусловну банкарску гаранцију за квалитет изведених радова, на период од 24
мјесеца.
Одговорност руководства за усклађеност
Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја,
начелник Општине Нови Град је такође одговоран да осигура да су активности,
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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 Нови Град 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 Нови Град.

Бања Лука, 12.08.2021. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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III

РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА

Препоруке везане за финансијске извјештаје
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:
1) приликом консолидације финансијских извјештаја Општине, изврши
укључивање свих ентитета јавног сектора у којима Општина има учешће у
капиталу у складу са чланом 123. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике;
2) врши континуирана контрола наплате потраживања, те у случају неплаћања
према закљученим уговорима и издатим рјешењима, правовремено предузму
законске мјере наплате које ће искључити могућност застаре потраживања у
складу са интерним Правилником о контрли наплате непореских прихода, а
извјештај о ненаплативим потраживањима презентује Скупштини општине и
да се донесу одговарајуће одлуке у складу са чланом 73. став (4) Правилника
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике.
Препоруке везане за усклађеност
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:
1) заснивање радног односа на одређено вријеме врши у складу са чланом 61.
Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе, а радни однос приправника заснива након проведеног јавног
конкурса у складу са чланом 96. став (1) тачка 2) наведеног закона;
2) накнаде запосленом исплаћују за намјене које су прописане одредбама
колективних уговора;
3) плате приправника ангажованих по уговорима о обвљању приправничког
стажа утврђују у складу са чланом 7. Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе и чланом 6. Колективног уговора за
запослене у Општинској управи;
4) уговори о дјелу закључују за послове који испуњавају услове за закључење
таквих уговора у складу са чланом 205. Закона о раду;
5) Одлука о комуналним дјелатностима усклади са чланом 6. Закона о
комуналним дјелатностима, којом би се децидно дефинисале дјелатности
заједничке комуналне потрошње које се повјеравају комуналном предузећу,
као и друге услове које је потребно детаљније прописати у складу са
одредбама наведеног закона;
6) банкарска гаранција за квалитет изведених радова oбезбјеђује у складу са
роком дефинисаним у уговору и у тендерској документацији, а рокови у тим
документима међусобно ускладе;
7) у службеном гласнику Општине објављују годишњи извјештаји у којима се
пореде постигнути резултати са планираним програмским циљевима сходно
члану 87. став (4) Закон о локалној самоуправи.
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IV
-

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ
Закон о буџетском систему Републике Српске;
Закон о фискалној одговорности у Републици Српској;
Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике
Српске;
Одлука о извршењу ребаланса буџета Општине Нови Град за 2020. годину;
Закон о локалној самоуправи;
Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе;
Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе;
Закон о систему јавних служби;
Закон о раду;
Закон о доприносима и Правилник о условима, начину обавјештавања,
обрачунавања и уплате доприноса;
Закон о порезу на доходак и Правилник о примјени Закона о порезу на
доходак;
Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске;
Колективни уговор за запослене у Општинској управи Општине Нови Град;
Закон о јавним набавкама;
Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске;
Закон о уређењу простора и грађењу и Одлука о уређењу простора и
грађевинском земљишту;
Закон о порезу на непокретности;
Закон о шумама;
Закон о водама;
Закон о јавним путевима;
Закон о комуналним дјелатностима;
Закон о концесијама;
Закон о заштити од пожара;
Закон о комуналним таксама;
Закон о спорту и Правилник о категоризацији спортова у Републици Српској;
Закон о социјалној заштити;
Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за
запослене у јавном сектору.
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V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Општина Нови Град (у даљем тексту: Општина) се простире на површини од 470 км².
Према резултатима пописа становништва из 2013. године, на подручју територије
општине било је настањено 25.240 становника.
Општина остварује своје надлежности према Закону о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), као и друге надлежности
које су јој пренесене другим законима. Органи општине су Скупштина и начелник
Општине. Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политика општине
коју чини 27 одборника, а начелник заступа и представља Општину и носилац је
извршне власти.
Консолидоване финансијске извјештаје Општине за 2020. годину, поред Општинске
управе чине и финансијски извјештаји нижих буџетских корисника (јавних установа)
чије су главне књиге у саставу Главне књиге трезора Општине (у даљем тексту: ГКТ)
и то Центар за социјални рад, Дјечији вртић „Пчелица Маја“, Културно образовни
центар, Туристичка организација, Народна библиотека, Гимназија „Петар Кочић“ и
Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“, као и Градски спортски
центар„Спортска Дворана“ чија је главна књига ван ГКТ.
Према Одлуци Владе Републике Српске о степену развијености јединица локалне
самоуправе у Републици Српској за 2020. годину („Службени гласник Републике
Српске“, број 102/19), Општина је сврстана у неразвијене јединице локалне
самоуправе.
На Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији за период 01.01-31.12.2020.
године, примјдбе нису достављене.
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 је у ревизијском
извјештају Општине за 2017. годину (број РВ040-18 од 01.08.2018. године) дала 10
препорука, двије у вези са финансијским извјештајем, а осам за усклађеност.
Општина је у складу са чланом 20. став 3. Закона о ревизији јавног сектора Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 98/05 и 20/14) доставила
Акциони план на реализацији препорука по Извјештају о проведеној финансијској
ревизији за 2017. годину, као и Извјештај о реализацији препорука.
Препоруке дате за финансијске извјештаје су проведене.
Од осам препорука датих за усклађеност, седам препорука је проведено, а препорука
која се односила на доношење стратегије развоја локалних путева и улица у насељу
у складу са Законом о јавним путевима, није проведена. Активности на њеном
доношењу су у току и Скупштина општине је 27.05.2021. године донијела Закључак
о прихватању Нацрта Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју
општине Нови Град за период 2021. до 2030. године.

3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

Организација и рад органа Општине, послови, надлежности и одговорности,
финансирање, учешће грађана у локалној самоуправи, сарадња и представљање,
као и друга питања од значаја за рад и обављање послова дефинисани су Законом
о локалној самоуправи и ближе уређени Статутом Општине („Службени гласник
Општине”, број 217).
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Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
Општине - у даљем тексту: Општинска управа („Службени гласник Општине“, број
9/18,12/18, 3/19, 8/19, 1/20, 2/20, 7/20 и 9/20), систематизовано је 113 радних мјеста
за 150 извршиоца (без функционера). На дан 31.12.2020. године у Општинској управи
била су 143 запослена, од чега 129 запослених на неодређено, 14 на одређено, три
функционера и 15 приправника.
У току године радни однос на неодређено вријеме је засновало 12 радника (по
проведеном јавном конкурсу) и 13 радника на одређено вријеме.
У 2020. години, шест радника било је у радном односу на одређено вријеме на
систематизованим непопуњеним радним мјестима у периоду дужем од шест мјесеци,
што није у складу са чланом 61. став (1) тачка 2) Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16).
Такође, у току 2020. године у Општинској управи је 16 приправника засновало радни
однос на одређено вријеме ради обављања приправничког стажа, без претходно
проведеног јавног конкурса, што није у складу са чланом 96. став (3) Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.
Плате приправника ангажованих у току 2020. године по уговорима о обављању
приправничког стажа су утврђене у износима нижим од прописаних чланом 7.
Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/17, 85/18 и 21/20) и чланом 6.
Колективног уговора за запослене у Општинској управи („Службени гласник
Општине“, број 9/18, 3/20 и 6/20).
Закључком начелника Општине запосленим женама у Општинској управи исплаћена
је новчана награда на име обиљежавања Осмог марта у укупном износу од 13.272
КМ. Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске, као ни Колективним уговором за запослене у Општинској управи,
право на овај вид новчане накнаде запосленим није прописан.
У току 2020. године, закључено је више уговора о дјелу са физичким лицима за
обављање послова који спадају у дјелатност Општине и исти су систематизовани
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, што није
у складу са чланом 205. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске”, број
1/16 и 66/18), којим је дефинисано да послодавац може са одређеним лицем да
закључи уговор о дјелу за послове који су ван дјелатности послодавца, а који имају
за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари, самостално извршење
физичког или интелектуалног посла.
Одлука о комуналним дјелатностима, донесена 2012.године („Службени гласник
Општине“, број 10/12) није усклађивана са Законом о измјенама и допунама Закона
о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 100/17),
како је то прописано чланом 8. наведеног закона. Због тога поједине одредбе
прописане наведеном одлуком нису усклађене са законом или нису ни прописане
(одлуком нису прописани општи услови које треба да садржи уговор између даваоца
и корисника услуга, није конкретно прописано које дјелатности заједничке комуналне
потрошње ће бити повјерене комуналном предузећу, као и друге услове које је
потребно детаљније прописати.
Општина је значајним дијелом провела активности на доношењу интерних прописа
за успостављање система финансијског управљања и контроле према одредбама
Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору („Службени
гласник Републике Српске“, број 91/16) и Упутством о начину и поступку
успостављања и спровођења система финансијског управљања и контроле
(„Службени гласник Републике Српске“, број 99/17). Именовано је одговорно лице за
успостављање финансијског управљања и контроле, донесени су планови рада на
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Нови Град
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успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле за 2020.
годину, сачињени су годишњи извјештај о спровођењу планираних активности за
2020. годину, донесен је Правилник о систему финансијског управљања, Стратегија
управљања ризицима за период 2019.-2021. година („Службени гласник Општине“,
број 2/19), успостављена је књига пословних процеса и други акти. Начин обављања
послова из основне дјелатности, дефинисан је правилницима, процедурама и
упутствима по појединачним активностима.
Редован годишњи попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године,
проведен је у складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа
и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза („Службени
гласник Републике Српске“, број 45/16).
Предсједник Централне пописне комисије, био је Руководилац јединице интерне
ревизије, иако је чланом 20. став 2) Закона о систему интерних финансијских
контрола у јавном сектору, руководилац јединице интерне ревизије и интерни
ревизори у субјекту извршавају искључиво послове који су само у вези са функцијом
интерне ревизије.
Јединица за интерну ревизију је успостављена као посебна организациона јединица
са систематизована и попуњена два радна мјеста - руководилац и интерни ревизор.
Активности интерне ревизије су реализоване према плану.
Сходно горе наведеном и под тачкама 4, 5, 6, 6.1, 6.3.1. и 6.3.3. извјештаја
успостављени систем интерних контрола није функционисао на начин да обезбиједи
истинито и фер извјештавање и усклађеност са важећим законима и прописима.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:
- заснивање радног односа на одређено вријеме врши у складу са чланом 61.
став (1) тачка 2) Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе;
- радни однос приправника заснива након проведеног јавног конкурса у
складу са чланом 96. претходно наведеног закона;
- накнаде запосленом исплаћују за намјене које су прописане одредбама
колективних уговора;
- плате приправника ангажованих по уговорима о обављању приправничког
стажа утврђују у складу са чланом 7. Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе и чланом 6. Колективног уговора
за запослене у Општинској управи;
- уговори о дјелу закључују за послове који испуњавају услове за закључење
таквих уговора у складу са чланом 205. Закона о раду;
- Одлука о комуналним дјелатностима усклади са чланом 6. Закона о
комуналним дјелатностима, којом би се децидно дефинисале
дјелатности заједничке комуналне потрошње које се повјеравају
комуналном предузећу, као и друге услове које је потребно детаљније
прописати у складу са одредбама наведеног закона.

4.

Набавке

Планом јавних набавки са измјенама и допунама и посебним одлукама о провођењу
поступака јавних набавки за 2020. годину, планиране су набавке роба, услуга и
радова укупне вриједности од 4.028.625 КМ без пореза на додату вриједност (у
даљем тексту: ПДВ).
Према Извјештају о проведеним поступцима јавних набавки из 2020. године,
додјелом уговора окончано је 154 поступка укупне вриједности 2.943.643 КМ (без
ПДВ-а) и то 23 отвореним поступком у износу од 2.153.704 КМ (набавка радова на
реконструкцији путева, аутобуске станице, јавне расвјете, изградњи и реконструкцији
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водоводног система, набавка камиона за одвоз смећа, као и набавка услуга за
дугорочно кредитно задужење), 13 по конкурентском захтјеву за достављање понуда
у износу од 170.723 КМ (набавка канцеларијског материјала, материјала за
одржавање пословних просторија и јавне расвјете, огрева, школских уџбеника за
социјално угрожене ученике, за извођење радова на изградњи и реконструкцији јавне
расвјете и за изнајмљивање и одржавање система за штампање), осам по
преговарачком поступку без објаве обавјештења у износу од 267.271 КМ (за услуге
заједничке комуналне потрошње, одржавање и заштита путева у љетним условима,
израда главног пројекта санације клизишта, санација клизишта и додатни радови на
изградњи дистрибутивне водоводне мреже), четири поступка набавки по правилнику
за неприоритетне услуге из Анекса II-дио Б закона у вриједности од 28.947 КМ и 106
директних споразума (322.998 КМ).
Ревизијским испитивањима обухваћени су проведени поступци јавних набавки у
вриједности од 1.483.450 КМ, што чини 50% од укупне вриједности набавки
уговорених у току ревидиране године и то осам отворених поступака (1.026.021 КМ),
пет конкурентских захтјева за достављање понуда (125.130 КМ), три преговарачка
поступка без објаве обавјештења (301.790 КМ), шест директних споразума (19.508
КМ) и један поступак по правилнику за неприоритетне услуге из Анекса II-дио Б
(11.000 КМ).
У провођењу процедура прописаних Законом о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Српске”, број 38/14) ревизијом нису утврђене материјално
значајне неусклађености.
Ревизијом су утврђене неправилности код реализације уговора по завршетку радова,
а односе се на прибављање банкарске гаранције за квалитет изведених радова, јер
исте по више уговора нису обезбијеђене у складу са роковима дефинисаним чланом
13. уговора (уговори су типски, код свих уговора по основу извођења радова рок је
дефинисан чланом 13.) и тендерском документацијом. Са обезбјеђењем гаранција
за квалитет изведених радова, закашњење је било до седам мјесеци по извршеној
примопредаји радова за реконструцију више путних праваца. За изградњу
дистрибутивне мреже за водоснабдијевање насеља Чађавица 1 и Чађавица 2 – фаза
1, банкарска гаранција није достављена до завршетка ревизијских активности, а
примопредаја радова је извршена 21.12.2020.године, када је требало доставити
гаранцију према члану 13. уговора о извођењу наведених радова.
Тендерском документацијом је дефинисано да је „извођач дужан, у року од 10 дана
од примопредаје изведених радова, доставити безусловну банкарску гаранцију за
квалитет изведених радова, на период од 24 мјесеца“.
Због кашњења у достављању гаранција, гарантни период није 24 мјесеца, већ је
умањен за период кашњења.
Дефинисани рокови за достављање наведених гаранција у уговору и тендерској
документацији нису усклађени - у уговору, рок за достављање гаранције је до
примопредаје радова, а у тендерској је 10 дана након примопредаје.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се банкарска гаранција
за квалитет изведених радова доставља у складу са роком дефинисаним у
уговору и тендерској документацији, а рокови у тим документима
међусобно ускладе.

5.

Припрема и доношење буџета

Скупштина општине је 28.12.2019. године усвојила Буџет Општине за 2020. годину у
износу од 13.067.868 КМ, а 10.09.2020. године Ребаланс буџета Општине за 2020.
годину (у даљем тексту: Ребаланс) у износу од 13.399.414 КМ.
Ребалансом је планирано финансирање активности Општине из буџетских прихода
(11.618.629 КМ), примитака за имовину (199.785 КМ), примитака од задуживања
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Нови Град
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(1.200.000 КМ), осталих примитака (226.500 КМ) и неутрошених намјенских
средстава прибављених ранијих година (154.500 КМ).
Ребалансом су средства одобрена за лична примања (4.917.299 КМ), расходе по
основу коришћења роба и услуга (2.192.746 КМ), субвенције (225.000 КМ), грантове
(1.065.537 KM), дознаке на име социјалне заштите (1.508.056 КМ), расходе
финансирања по основу камата на зајмове (89.500 КМ), расходе по судским
рјешењима (21.713 КМ), трансфере (236.156 КМ), издатке за набавку нефинансијске
имовине у сталним средствима (1.797.121 КМ), издатке за финансијску имовину
(4.000 КМ), издатке за отплату дугова (854.051 КМ), остале издатке (267.379 КМ) и
буџетску резерву ( 22.667 КМ).
Након усвајања Ребаланса, Скупштина општине је донијела Одлуку о дугорочном
кредитном задужењу у износу од 964.000 КМ, којом је дефинисано да ће се кредитна
средства утрошити за финансирање капиталних инвестиција, према појединачним
пројектима како је наведено у Одлуци („Службени гласник Општине“, број 8/20). У
складу са одлуком, прибављена је Сагласност Министарства финансија Републике
Српске, а 12.11.2020. године је закључен уговор са „Intesa Sanpaolo banka“ d.d.
Сарајево, по којем су средства дозначена на трансакциони рачун Општине. Сходно
наведеном, Ребалансом нису обухваћени примици по основу задуживања нити
издаци за нефинансијску имовину у сталним средствима који су били планирани да
се финансирају из наведених кредитних средстава.
С обзиром да по наведеном основу већ остварена буџетска средства и буџетски
издаци нису били усклађени, покренуте су активности за израду другог ребаланса
буџета за 2020. годину.
На Нацрт Другог ребаланса буџета Општине за 2020. годину, Министарство
финансија је дописом од 24.12.2020. године дало сагласност. Начелник Општине као
предлагач, исти је упутио у скупштинску процедуру. Како до краја 2020. године, није
одржана ни једна редовна сједница, Други Ребаланс буџета није прошао потребну
скупштинску процедуру, на снази је и даље остао Ребаланс донесен 10.09.2020.
године, те није извршено усклађивање буџетских средстава и буџетских издатака,
сходно члану 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/65 и 15/16), па одређене позиције
извршења прихода и примитака, те расхода и издатака одступају од предвиђених по
Ребалансу.
Настали издаци за извршене радове на изградњи и реконструкцији локалних путева,
улица, водовода, јавне расвјете и других улагања (предвиђени да се финансирају из
кредитних средстава) који нису били предвиђени Ребалансом, признати су и
евидентирани по Одлуци о реалокацији средстава од 26.02.2021. године по којој је је
са позиција расхода на којима је било мање извршење, реалоцирано 392.060 КМ на
позиције издатака за нефинансијску имовину.

6.

Финансијски извјештаји

Општина је сачинила Консолидовани финансијски извјештај за кориснике буџета
општине за 2020. годину на обрасцима Биланс стања, Биланс успјеха, Извјештај о
промјенама нето имовине, Биланс новчаних токова, Периодични извјештај о
извршењу буџета, Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим
фондовима и писане Напомене уз финансијске извјештаје у складу са чланом 26.
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник
Републике Српске“, број 15/17).
Консолидација финансијских извјештаја Општине, извршена је са финансијским
извјештајима буџетског корисника Јавне установе Градски спортски центар
„Спортска дворана“ Нови Град (чија је ГК у потпуности изван ГКТ Општине) у складу
са чланом 122. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
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рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике
Српске“, број 115/17 и 118/18) и са ентитетима под контролом Општине по основу
учешћа у капиталу у КП „Водовод и Канализација“ а.д. и у КП „Комус“ а.д., јер је
извршила додавање капитала из њихових биланса стања у Консолидовани биланс
стања Општине у складу са чланом 123. наведеног правилника.
Приликом сачињавања Консолидованих финансијских извјештаја за 2020. годину,
Општина није извршила укључивање по основу учешћа у капиталу у ЈП „Радио Нови
Град“ додавањем нето имовине/капитала из његовог биланса стања у
Консолидовани биланс стања Општине, што није у складу са чланом 123. наведеног
правилника, јер учешћа у капиталу по основу оснивачког улога није исказано у ГКТ,
што је наведено под тачком 6.3.1.2. извјештаја.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се приликом
консолидације финансијских извјештаја Општине, изврши укључивање свих
ентитета јавног сектора у којима Општина има учешће у капиталу у складу
са чланом 123. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.

6.1.

Извјештај о извршењу буџета

Извршење буџета Општине за период 01.01-31.12.2020. 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: ПИБ)
и обрасцу ПИФ - Периодични извјештај о извршењу по свим рачуноводственим
фондовима (у даљем тексту: ПИФ).
По ПИБ-у су буџетска средства исказана у износу од 13.544.309 КМ, а буџетски
издаци у износу од 13.309.993 КМ, што за резултат има позитивну разлику у
финансирању од 234.316 КМ. Извршење прихода и примитака у односу на Ребаланс
буџета је 101%, а расхода и издатака је 99%.
У обрасцу ПИФ извршење је исказано осим на буџетском фонду 01 и на фонду 02 –
фонд прихода по посебним прописима, фонду 03 - фонд грантова, фонду 04 - фонд
средстава приватизације и сукцесије и фонду 05 - фонд за посебне пројекте.
На фонду 02, буџетска средства су исказана у износу од 150.043 КМ, а буџетски
расходи у износу од 156.014 КМ по основу извршене консолидације финансијских
извјештаја Општине са финансијским извјештајима буџетског корисника Јавне
установе Градски спортски центар „Спортска дворана“ (чија је ГК у потпуности ван
ГКТ Општине).
На фонду 03, буџетска средства су исказана у износу од 54.387 КМ, а буџетски
издаци у износу од 35.887 КМ, јер одређени пројекти нису реализовани до краја
године.
На фонду 04, буџетска средства и буџетски издаци су исказани у износу од 17.942
КМ по основу средстава клириншког дуга која су у 2020. години исплаћена извођачу
радова. Средства су Одлуком Владе Републике Српске о усмјеравању средстава за
изградњу путне инфраструктуре на подручју општине одобрена у укупном износу од
300.000 КМ („Службени гласник Републике Српске“ број 84/18) и у цјелости су
искоришћена.
На фонду 05 извршење је исказано у износу од 141.448 КМ по основу посебних
пројеката суфинансираних намјенским средствима које проводи Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске а које је реализовала
Јединица за координацију пољопривредних пројеката (115.650 КМ) и средстава
Фонда солидарности за посебне намјене (25.798 КМ).
Скупштина општине је на сједници одржаној 27.05.2021. године усвојила Извјештај о
извршењу буџета за 2020. годину.
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Извјештај о извршењу буџета за 2020. годину, извјештаји о реализацији програма за
коришћење намјенских средстава и други програми и планови, нису објављени у
службеном гласнику Општине, нити на интернет страници Општине, већ само
закључак о усвајању истих, што није у складу са чланом 87. став (4) Закон о локалној
самоуправи којим је прописано, да органи јединице локалне самоуправе подносе
јавности годишње извјештаје у којима се пореде постигнути резултати са
планираним програмским циљевима.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи, да се у службеном
гласнику Општине објављују годишњи извјештаји у којима се пореде
постигнути резултати са планираним програмским циљевима сходно члану
87. став (4) Закон о локалној самоуправи.

6.1.1.

Приходи и примици

Приходи и примици за 2020. годину у ПИФ-у су исказани у износу од 13.660.615 КМ,
што са намјенским средствима наплаћеним у ранијем периоду, а утрошеним у 2020.
години у износу од 103.895 КМ - чини укупна буџетска средства од 13.764.510 КМ.
Намјенска средства обезбијеђена ранијих година су исказана у износу утрошених
средстава у 2020. години на позицији - расподјела суфицита из претходног периода.
Чине их бесповратна средства обезбијеђена:
- од Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске (50.000 КМ)
и Федералног министарства расељених особа и избјеглица (20.000 КМ) на име
суфинансирања пројекта „Изградња водоводног система Благај - Масловаре Петковац - Сводна“ - радови су извршени и пројекат реализован у цјелости;
- од Републичког секретаријата за расељена лица и миграције за суфинансирање
пројекта „Реконструкција локалног пута у насељу Матавази“ у износу од 23.350
КМ - пројекат реализован у цјелости;
- од Министарства за људска права и избјеглице БиХ по одлуци из 2017. године за
подршку општинама укљученим у систем прихвата и интеграције бх држављана
који се враћају по споразуму о реадмисији у износу од 6.000 КМ, од чега је
утрошено 1.500 КМ и
- у износу од 50.000 КМ у складу са Одлуком Владе Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број 63/18), којом је утврђено да је од општег интереса
изградња двосистемског 20 kV вода „Рога-Рудице“ Нови Град, па се у ту сврху
може извршити непотпуна експропријација некретнина - за утврђену намјену
утрошено је 4.345 КМ, а дио неутрошених средстава је предвиђен у буџету за
наредни период.

6.1.1.1. Буџетски приходи
Буџетски приходи по свим фондовима су исказани у износу од 11.226.045 КМ (од чега
11.008.209 КМ на фонду 01), а чине их порески приходи, непорески приходи, грантови
и трансфери јединицама локалне самоуправе.
Порески приходи су остварени у износу од 8.148.958 КМ. У структури истих највеће
учешће имају приходи остварени од индиректних пореза (7.185.687 КМ), затим
приходи од пореза на лична примања (482.317 КМ), те приходи од пореза на имовину
(453.979 КМ).
Непорески приходи су исказани у износу од 1.349.973 КМ по основу намјенских
средстава накнада по разним основама (378.747 КМ), административних такси
(83.145 КМ), комуналних такси (373.602 КМ), прихода од закупа имовине (89.370 КМ),
накнада које плаћају инвеститори изградње објеката на име ренте и трошкова
уређења грађевинског земљишта (70.530 КМ), комуналне накнаде (77.055 КМ)
властитих прихода буџетских корисника (160.538 КМ), средстава ЈУ Завод за
запошљавање Републике Српске по Програму подршке стицања радног искуства
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младих са ВСС и ССС у статусу приправника у 2020.години (59.897 КМ) и осталих
непореских прихода по различитим основама (57.089 КМ).
Намјенска средства су остварена по основу накнада за коришћење шума (157.340
КМ од чега се на накнаде за шуме у приватној својини односи 16.121 КМ), промјену
намјене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште (36.530 КМ),
коришћење минералних сировина (44.642 КМ), воде (90.105 КМ), као и средстава за
финансирање заштите од пожара (50.151 КМ).
Скупштина општине је усвојила програме/планове о утрошку остварених средства по
основу накнада за коришћење шума у складу са чланом 89. став (8) Закона о шумама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/08 и 60/13), накнада за воде у складу
са чланом 17. став (2) Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, бр.
50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), накнада за промјену намјене пољопривредног
земљишта у грађевинско земљиште складу са чланом 35. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и
58/19), накнада за експлоатацију минералних сировина у складу са чланом 35.
Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и
средстава за финансирање заштите од пожара у складу са чланом 85. Закона о
заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 94/19).
Надлежна одјељења су успоставила помоћну евиденцију и прате намјенско
коришћење наведених средстава према донесеним програмима, расположивим
средствима и буџетом/ребалансом.
Скупштина општине је усвојила извјештаје о утрошку наведених намјенских
средстава.
Грантови су исказани у износу од 47.112 КМ (на фонду 01 у износу од 34.112 КМ и на
фонду 03 у износу од 13.000 КМ) по основу бесповратних намјенских средстава
примљених од Владе Швајцарске у сарадњи са Развојним програмом Уједињених
нација (UNDP) по пројекту за унапређење управљања комуналним отпадом (15.290
КМ), Америчке агенције за међународни развој (USID) по пројекту Подршке развоја
предузетништва код маргинализованих група жена (10.822 КМ), Федералног
министарства расељених лица и избјеглица за финансирање рада једног волонтера
(6.000 КМ) и осталих донатора (15.000 КМ).
Трансфери јединицама локалне самоуправе су исказани у износу од 1.680.002 КМ
(на фонду 01 у износу од 1.479.225 КМ, на фонду 03 у износу од 41.387 КМ, на фонду
04 у износу од 17.942 КМ – објашњено под тачком 6.1. извјештаја и на фонду 05 у
износу од 141.448 КМ).
Трансфери на фонду 01, односе се на трансфер од Министарства здравља и
социјалне заштите за финансирање права по основу Закона о социјалној заштити
путем Центра за социјални рад (675.096 КМ), Министарства управе и локалне
самоуправе за неразвијене општине (83.400 КМ), Фонда солидарности за обнову
Републике Српске за санирање посљедица проглашене пандемије (638.610 КМ),
Фонда за развој и запошљавање Републике Српске по пројекту за унапређење
управљања комуналним отпадом (74.710 КМ) и на остале трансфере (7.409 КМ).
Трансфери на фонду 03, односе се на трансфер Агенције за безбједност саобраћаја
на име суфинансирања пројекта „Израда главног пројекта саобраћајне сигнализације
и опреме пута на подручју општине“ (10.000 КМ), за извршене радове на
реконструкцији Дома за старија лица у Деветацима финансираних средствима Владе
Србије (17.647 КМ) и на трансфер од Министарства просвјете и културе (13.740 КМ)
што представља средства на мјесечном нивоу за стипендијe у износу од 100 КМ и
превоз ученика, за ученике који су уписани у први разред средњих школа у школској
2020/2021. години у дефицитарна занимања (средства обезбијеђена у складу са
Закључком Владе од 28.05.2020. године).
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Нови Град
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Трансфери на фонду 05 односе се на средства одобрена у складу са споразумима о
суфинансирању пројеката од Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске – Јединице за координацију пољопривредних
пројеката (у даљем тексту: APCU) и то:
- по рачунима за радове извршене на реконструкцији моста и локалног пута на
релацији Мала Новска Рујишка- Јоховица (73.738 КМ). Радови су извршени у
складу са уговором који је са извођачем радова закључила APCU;
- по Споразуму о суфинансирању пословног плана „Производња поврћа“ (у даљем
тексту: Пословни план) у износу од 41.912 КМ, што представља дио учешћа
APCU на санацији објекта складишног простора у насељу Сводна намјењеног за
потребе Пољопривредне задруге „Агронова“ која је основана са циљем
окупљања пољопривредних произвођача са подручја општине и регије и њиховог
заједничког наступа на тржишту. Укупна средства за реализацију Пословног
плана у дијелу који се односе на радове на реконструкцији објекта су предвиђена
у износу од 123.745 КМ (са ПДВ-ом). Пословни план реализује APCU из кредита
добијеног од Међународног фонда за развој пољопривреде и учешћа Општине
(APCU учествује 70,36% а Општина 25,64%). У складу са споразумом Општина је
учешће у износу од 31.848 КМ уплатила на намјенски банковни рачун APCU-а.
Радови су започети и у 2020. години су извршени у износу од 73.760 КМ, што је
признато на позицији издатака за нефинансијску имовину и имовине у припреми.
На средства Фонда солидарности, односи се трансфер у износу од 17.198 КМ
одобрен на име уплате најниже плате и доприноса на најнижу плату за мјесец април
2020. године у ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ из Новог Града у виду помоћи за
ублажавања посљедица пандемије и осталим корисницима у износу од 8.000 КМ.

6.1.1.2. Примици
Примици су исказани у износу од 2.434.570 КМ (на фонду 01 у износу од 2.432.205
КМ, а на фонду 02 у износу од 2.365 КМ). Чине их примици за нефинансијску имовину,
од финансијске имовине, од задуживања и остали примици.
Примици за нефинансијску имовину су остварени у износу од 14.128 КМ по основу
продаје земљишта (11.762 КМ) и продаје опреме (2.359 КМ).
Примици од финансијске имовине су остварени у износу од 12.525 КМ по основу
измирених обавеза путем обвезница Републике Српске.
Примици од задуживања су исказани у износу од 2.164.000 КМ по основу дозначених
кредитних средстава по два уговора о дугорочнм кредитном задужењу Општине код
банака, a буџетом/ребалансом су предвиђени за први кредит (1.200.000 КМ).
Кредитна средства у износу од 1.200.000 КМ су дозначена по уговору закљученом
29.04.2020. године са „НЛБ Банка“ а.д. Бања Лука. Одлуку о дугорочном кредитном
задужењу Скупштина општине је донијела 28.11.2019. године којом је дефинисала
да су средства одобрена за финансирање капиталних инвестиција („Службени
гласник Општине“, број 9/19).
Одлуку о дугорочном кредитном задужењу на износ од 964.000 КМ, Скупштина
општине је донијела након усвајања Ребаланса буџета за 2020. годину, те примици
по овом основу истим нису планирани, што је образложено под тачком 5. извјештаја.
Остали примици су исказани у износу од 243.917 КМ по основу излазног ПДВ-а који
са наплаћује по основу издавања у закуп имовине (41.837 КМ), примитке по основу
депозита и кауција (49.250 КМ), накнаде плата за породиљско и родитељско
одсуство рефундиране од Јавног фонда за дјечију заштиту (149.565 КМ), накнаде
плата за вријеме боловања рефундиране од Фонда здравственог осигурања (2.685
КМ) и по основу примљених аванса (580 КМ).
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6.1.2.

Расходи и издаци

Расходи и издаци су у ПИФ-у исказани у износу од 13.517.665 КМ (од чега се на фонд
02 односи 156.014 КМ, на фонд 03 односи 35.887 КМ, фонд 04 односи 17.942 КМ а на
фонд 05 износ од 141.448 КМ). Чине их буџетски расходи (10.116.701 КМ) и издаци
(3.400.964 КМ).
Расходи и издаци су у ПИБ-у на фонду 01 исказани у износу од 13.309.993 КМ, а у
ПИФ-у је приликом консолидације извршена елиминација за трансфере одобрене ЈУ
Градски спортски центар „Спортска дворана“ Нови Град (143.619 КМ) и његово
извршење је исказано на позицијама расхода и издатака на фонду 02.

6.1.2.1. Расходи
Расходи су исказани по основу буџетских расхода које чине текући расходи у износу
10.054.489 КМ и трансфера између јединица власти у износу од 62.212 КМ.
Текући расходи су исказани по основу расхода за лична примања запослених
(5.000.549 КМ), коришћења роба и услуга (2.107.135 КМ), финансирања камата и
других финансијских трошкова (182.697 КМ), субвенција (92.679 КМ), грантова
(1.065.093 КМ), дознака на име социјалних давања (1.506.722 КМ), финансирања
између јединица власти (87.858 КМ) и расхода по судским рјешењима (11.756 КМ).
Расходи за лична примања запослених су исказани по основу расхода за бруто
плате запослених (3.952.883 КМ), бруто накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених по основу рада (896.749 КМ), накнаду плата запослених за
вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата (91.231 КМ),
отпремнина и једнократних помоћи (59.686 КМ).
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по
основу рада чине накнаде за превоз на посао и са посла (150.171 КМ), топли оброк
(301.732 КМ), регрес за годишњи одмор (117.000 КМ), јубиларне награде (13.210 КМ),
остале награде (19.538 КМ), дневнице за службена путовања (3.013 КМ), те порез и
доприноси на наведене накнаде (292.085 КМ).
Расходи по основу коришћења роба и услуга се односе на расходе по основу
закупа (7.811 КМ), енергије, комуналних и комуникационих услуга (257.200 КМ),
режијског материјала (76.646 КМ), материјала за посебне потребе (75.359 КМ),
текућег одржавања (443.286 КМ), путовања и смјештаја (43.587 КМ), стручних услуга
(184.485 КМ), услуга одржавања јавних површина и заштите животне средине
(435.444 КМ) и на остале некласификоване расходе (583.317 КМ).
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга се односе
на расходе по основу утрошка енергије (127.704 КМ), комуналних услуга (45.355 КМ),
коришћења телефона и интернета (47.401 КМ), поштанских услуга (22.885 КМ) и
осталих услуга (13.855 КМ).
Расходи за текуће одржавање су исказани по основу текућег одржавања зграда и
објеката (33.706 КМ), објеката друмског саобраћаја (356.210 КМ), спортских терена и
других рекреативних објеката (32.882 КМ), опреме (19.288 КМ) и остале имовине
(1.201 КМ).
Расходи по основу путовања и смјештаја су исказани по основу горива (36.030 КМ),
смјештаја на службеним путовањима (1.784 КМ) и осталих расхода (5.773 КМ).
Расходи за стручне услуге су исказани по основу услуга платног промета (6.539 КМ),
осигурања имовине и запослених (9.343 КМ), геодетско-катастарских услуга (15.594
КМ), противградне заштите (27.000 KM), штампања, објављивања тендера, огласа,
информисања и медија (40.085 КМ), одржавања рачунара и лиценци (13.702 КМ),
израде и постављања туристичке сигнализације (10.156 КМ), наплате и контроле
паркинга (34.039 КМ) и других услуга (28.027 КМ).
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Нови Град
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Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине су
исказани по основу утрошка електричне енергије за јавну расвјету (203.317 КМ),
чишћења и одржавања јавних површина (174.442 КМ), услуга зимске службе (10.991
КМ) и текућег одржавања и функционисања основних водопривредних објеката црпних станица (46.519 КМ).
Обављање дјелатности заједничке комуналне потрошње повјерено је КП „Комус“ а.д.
Нови Град, којем су уговори додијељен посебном одлуком сходно одредбама члана
6. и 8. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/11 и 100/17) којим је дефинисано да скупштина јединице локалне
самоуправе доноси одлуку којом детаљније прописују услове и начин обављања
комуналних дјелатности.
Остали некласификовани расходи су исказани по основу расхода за бруто накнаде
скупштинским одборницима (193.827 КМ), бруто накнаде члановима скупштинских
комисија и радних група (111.154 КМ), бруто накнаде члановима управних одбора
(9.760 КМ), бруто накнаде по уговорима о дјелу (125.142 КМ), репрезентације (58.683
КМ), пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца (39.615 КМ) и
осталих основа (45.136 КМ).
Расходи репрезентације су исказани по основу угоститељских услуга и интерне
репрезентације (22.833 КМ), организације и обиљежавања манифестација Општине
(29.791 КМ), поклона (5.004 КМ) и осталих расхода (1.044 КМ).
Расходи финансирања и друге финансијске трошкове се односе на расходе по
основу камата на обвезнице (76.417 КМ), кредите примљене од банка (97.999 КМ),
кредите репласиране Општини од Владе Републике Српске (77.180 КМ), затезних
камата (1.068 КМ), провизије и друге расходе (17.837 КМ).
Субвенције се односе на подстицаје одобрене за подршку сектору малих и средњих
предузећа у складу са дефинисаним правилником за ту намјену (70.000 КМ) и по
Програму подршке маргинализованим групама жена за подстицаје у пољопривредној
производњи (22.679 КМ).
Грантови се односе на текуће (1.057.223 КМ) и капиталне грантове (7.870 КМ).
Текући грантови су одобрени спортским и омладинским организацијама (270.549
КМ), ЈП „Радио Нови Град“ (238.750 КМ), Дому здравља (155.956 КМ), Борачкој
организацији (78.560 КМ), Црвеном крсту (44.644 КМ), Организацији заробљених и
погинулих бораца и несталих цивила (23.006 КМ), Удружењу РВИ (22.445 КМ),
политичким партијама (24.580 КМ) и осталим корисницима (3.515 КМ).
Средства су одобрена у складу са Упутством о управљању грантовима за програме
и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Oпштине
(“Службени гласник Општине” број 10/18).
Одобравање средстава спортским и омладинским организацијама је вршено након
проведеног јавног позива и у складу са процедурама, критеријумима и бодовања
прописаних Правилником о финансирању спорта на подручју општине (Службени
гласник Општине број 9/19). Након прикупљених пријава и анализе истих, комисија
је извршила рангирање приспјелих понуда и у складу с тим средства су одобрена
корисницима.
Дознаке на име социјалне заштите се односе се на дознаке које одобрава и
исплаћује Центар за социјални рад по основу права утврђених Законом о социјалној
заштити у износу од 1.233.179 КМ и на текуће и капиталне дознаке грађанима које је
начелник Општине одобрио у складу са интерним правилницима и одлукама у износу
од 273.543 КМ.
Текуће и капиталне дознаке грађанима одобрене у складу са интерним
правилницима и одлукама, односе се на стипендије и награде ученицима и
студентима (75.536 КМ), суфинансирање превоза ученика (78.372 КМ), једнократне
помоћи породицама палих бораца, ратних војних инвалида и цивилних жртава рата
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(31.000 КМ), помоћи пензионерима (34.362 КМ), помоћи за стамбено збрињавање
социјално угрожених лица (38.753 КМ) и друге помоћи (3.426 КМ).
Трансфери су исказани по основу средстава одобрених фондовима социјалног
осигурања за здравствено осигурање по Закону о социјалној заштити (35.180 КМ) и
осталих трансфера одобрених буџетским корисницима (27.032 КМ).

6.1.2.2. Издаци
Издаци су исказани у износу од 3.400.964 КМ по основу издатака за нефинансијску
имовину (2.302.876 КМ), за финансијску имовину (2.000 КМ уплаћени оснивачки улог
за ЈУ Парк природе „УНА“ Нови Град), издатака за отплату дугова (851.983 КМ) и
осталих издатака (244.105 КМ).
Издаци за нефинансијску имовину су исказани за изградњу и прибављање зграда
и објеката (1.709.852 КМ), инвестиционо одржавање објеката (345.301 КМ), набавку
опреме (168.184 КМ), набавку нематеријалне имовине (10.620 КМ), набавку
земљишта (33.700 КМ), залихе ситног инвентара, ауто-гума, одјеће (28.200 КМ) и
улагања у туђу имовину (7.019 КМ).
Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката су исказани по основу куповине
пословног простора површине 416,40 м² (110.000 КМ у складу са одлуком Скупштине
општине, сагласношћу Правобранилаштва Републике Српске и уговором овјереним
од стране нотара), изградње и реконструкције саобраћајних објеката - путева, улица,
мостова (992.302 КМ), јавне расвјете (198.272 КМ), водоводне и канализационе
инфраструктуре (403.285 КМ) и осталих издатака (5.993 КМ).
Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката су исказани по основу
извршених радова на реконструкцији објекта аутобуске станице (174.800 КМ), објекта
складишта у насељу Сводна који реализује APCU (73.760 КМ што је објашњено под
тачком 6.1.1.1. у дијелу текста који се односи на трансфере), објекта Дома за старија
лица у Деветацима (17.647 КМ), путева, улица и осталих објеката (79.094 КМ).
Издаци за набавку опреме су исказани по основу набавке канцеларијске, рачунарске
и друге опреме (58.083КМ), опреме за цивилну заштиту и ватрогасне опреме (10.709
КМ) и резервисања буџетских средстава планираних за набавку камиона за одвоз
смећа за учешће Општине (99.392 КМ).
Набавка камиона за одвоз смећа је уговорена у износу од 198.783 КМ по пројекту
„Проширење и унапређење квалитета услуга управљања комуналним отпадом на
подручју општине Нови Град“. Средства су обезбијеђена у склопу Финансијског
механизма за финансирање пројекта интегрисаног и одрживог локалног развоја у
Републици Српској 2019/2020 по уговору између Фонда за развој и запошљавање
Републике Српске (ИРБ РС) и Општине, којим је уговорено да Фонд обезбјеђује
90.000 КМ односно 47,04% од укупне вриједности пројекта, а Општина преосталих
101.335 КМ односно 52,96%.
Издаци за отплату дугова се односе на отплату главнице по:
- обвезницама у износу од 162.964 КМ према фондовима којима управља
Инвестиционо развојна банка Републике Српске (Акцијском фонду и Фонду за
реституцију по 81482 КМ);
- кредитима у износу од 556.906 КМ (према банкама 377.613 КМ и извођачу радова
„Приједорпутиви“ за изградњу водовода 179.293 КМ);
- кредитима према надлежним министарствима Владе Републике Српске у износу
од 132.113 КМ које је Општина искористила по пројекту „Изградња система
водоснабдијевања општине“.
Остали издаци су исказани по основу накнаде плата рефундираних од фондова
обавезног социјалног осигурања у износу од 162.572 КМ (за породиљско одсуство
157.206 КМ и за вријеме боловања 5.367 КМ), разлике излазног и улазног ПДВ-а од
41.841 КМ, кауција и депозита (34.374 КМ) и осталих издатака (5.318 КМ).
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Нови Град
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6.1.3.

Разлика у финансирању

Разлика у финансирању је исказана у износу од 246.845 КМ, што представља разлику
између исказаних буџетских средстава у износу од 13.764.510 КМ и буџетских
издатака у износу од 13.517.665 КМ.
Буџетски резултат (дефицит) је исказан у износу од 1.179.404 КМ и представља
разлику бруто суфицита (1.109.344 КМ) и нето издатака за нефинансијску имовину
исказаних у негативном износу (2.288.748 КМ). Бруто суфицит представља разлику
буџетских прихода (11.226.045 КМ) и буџетских расхода (10.116.701 КМ).

6.2.

Биланс успјеха

Приходе и расходе исказане у Билансу успјеха чине буџетски приходи и расходи који
се исказују у извјештајима о извршењу буџета (ПИБ и ПИФ, а који су објашњени под
тачкама 6.1.1. и 6.1.2. овог извјештаја) и приходи и расходи обрачунског карактера.

6.2.1.

Приходи

Приходи у Билансу успјеха су исказани у износу од 13.193.751 КМ по основу
буџетских прихода у износу од 11.226.045 КМ (објашњени под тачкoм 6.1.1.
извјештаја) и прихода обрачунског карактера у износу од 1.967.706 КМ.
Приходи обрачунског карактера су исказани по основу:
- обрачунатих позитивних курсних разлика на обавезе (101.305 КМ) по кредитима
Свјетске банке који су одобрени и отплаћују се у еквивалентном износу према
америчком долару (USA) и специјалним правима вучења (SDR);
- усклађивања вриједности имовине (440.509 КМ), а односи се на неамортизовану
вриједност укњижене имовине по извршеној процјени (пословни простори,
друштвени дом, стан, земљиште) која није била евидентирана у ГК (362.894 КМ) и
усклађивања вриједности имовине према извјештају Пореске управе (61.213 КМ);
- помоћи у натури (625.046 КМ) које чине учешће Ватрогасног савеза Републике
Српске у финансирању набавке ватрогасног возила за потребе Општине (299.945
КМ), Федералног министарства расељених лица и избјеглица за санирање и
асфалтирање путева у повратничким насељима (266.573 КМ) и осталих донатора
(58.528 КМ);
- осталих прихода обрачунског карактера (681.556 КМ) које чине усклађивања
вриједности пореских потраживања на основу извјештаја Пореске управе и
потраживања по основу непореских прихода чија је наплата у надлежности
Општине за општинске таксе и накнаде (закупа имовине, комуналних такси,
комуналне накнаде и накнада за коришћење и уређење земљишта, потраживања
нижих буџетских корисника);
- прихода обрачунског карактера евидентираних по основу пореских и других
фискалних прописа исказаних у негативном (101.481 КМ);
- прихода обрачунског карактера између односа са јединицама власти (15.570 КМ).

6.2.2.

Расходи

Расходи су у Билансу успјеха исказани у износу од 14.031.259 КМ, а чине их буџетски
расходи у износу од 11.226.045 КМ (објашњени под тачком 6.1.2.1. извјештаја) и
расходи обрачунског карактера у износу од 3.914.558 КМ.
Расходи обрачунског карактера су исказани по основу амортизације на
нефинансијску имовину (3.158.765 КМ), усклађивања вриједности имовине (686.214
КМ), набавне вриједности реализованих залиха ситног инвентара, ХТЗ пореме и ауто
гума (28.200 КМ) и расходе обрачунског карактера по основу односа са јединицама
власти (41.338 КМ).
Расходи амортизације су исказани по основу обрачунате амортизације уз примјену
годишњих амортизационих стопа за зграде и објекте, опрему, нематеријалну
имовину и остала средства која се амортизују у складу са Правилником о примјени
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годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике („Службени гласник
Републике Српске“, број 110/16).
Расходи од усклађивања вриједности имовине углавном су исказани по основу
корекције потраживања која нису наплаћена у року од 12 мјесеци од датума
доспијећа по извјештају Пореске управе Републике Српске (476.691 КМ) и
потраживања која се прате у помоћним евиденцијама Општинске управе (136.110
КМ), отписа потраживања по одлукама Скупштине општине по основу ослобађања
од плаћања закупнине за пословне просторе, гараже и земљиште у периоду
проглашене пандемије (9.832 КМ), ослобађања обавезе уплате мјесечног новчаног
учешћа родитеља за боравак дјеце у Дјечијем вртићу „Пчелица Маја“ за јун, јул и
август 2020. године (37.040 КМ) и усклађивања вриједности нефинансијске имовине
(23.244 КМ).
Расходи обрачунског карактера по основу односа са јединицама власти су исказани
по основу корекције потраживања за накнаду плате за вријеме боловања која нису
наплаћена у року од 12 мјесеци од датума доспијећа (30.264 КМ), корекције
потраживања од нижих буџетских корисника (7.913 КМ) и остало (3.161 КМ).

6.2.3.

Финансијски резултат

У Билансу успјеха за 2020. годину као разлика прихода и расхода, исказан је
негативан финансијски резултат текуће године у износу од 837.508 КМ.

6.3.

Биланс стања

6.3.1.

Актива

Пословна актива на дан 31.12.2020. године је исказана у износу од 166.139.964 КМ
бруто вриједности, 48.890.610 КМ исправке вриједности и 117.249.354 КМ нето
вриједности. Чине је финансијска имовина и нефинансијска имовина.

6.3.1.1. Финансијска имовина
Финансијска имовина је исказана у бруто износу од 8.694.507 КМ коју чине дугорочна
финансијска имовина и краткорочна финансијска имовина.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења је исказана у бруто износу од
6.029.725 КМ (исправке вриједности 3.638.503 КМ) по основу готовине, потраживања,
разграничења и финансијске имовине из трансакција између и са јединицама власти.
Готовина је исказана у износу 1.358.421 КМ, а односи се на средства у благајни (1.482
КМ) и на банковним рачунима (1.356.939 КМ, од чега су намјенска средства 1.330.048
КМ). Намјенска средства се односе на неутрошена кредитна средства одобрена за
капиталне пројекте (1.116.245 КМ), грант средства (165.117 КМ), као и средства на
банковним рачунима посебних намјена по основу накнада за коришћење шума, за
воде, средстава за финансирање заштите од пожара и других намјенских средстава
(48.686 КМ).
Краткорочна потраживања су исказана у бруто износу од 4.381.880 КМ, од чега се
3.605.415 КМ односи на потраживања ненаплаћена дуже од годину дана која су са
становишта наплативости класификована у спорна потраживања и за које је у
наведеном износу извршена корекција вриједности. Чине их:
- пореска потраживања (према извјештају Пореске управе) бруто вриједности од
3.398.589 КМ (од чега се 2.975.044 КМ односи на спорна потраживања),
- потраживања чија је наплата у надлежности Општине по основу непореских
прихода, продаје имовине и других основа, бруто вриједности од 952.748 КМ (од
чега се 630.372 КМ односи на спорна потраживања) и
- потраживања нижих буџетских корисника по основу прихода из њихове
надлежности вриједности од 30.542 КМ.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Нови Град
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Краткорочна потраживања по основу непореских прихода су исказана по основу
закупа имовине у износу од 168.520 КМ (спорна 134.339 КМ), накнада за ренту и
уређење грађевинског земљишта у цјелости спорна (15.498 КМ), комуналне накнаде
у износу од 312.268 КМ (спорна 115.028 КМ), накнада за шуме од ШГ „Приједор“ у
износу од 56.250 КМ, комуналних такси за коришћење простора на јавним
површинама, истицање реклама и осталих прихода од 84.812 КМ (спорна 19.565 КМ).
Значајан износ потраживања по наведеном основу је ненаплатив, јер мјере за
наплату нису предузимане правовремено у складу са одредбама прописаним
интерним Правилником о контроли наплате непореских прихода („Службени гласник
Републике Општине“, број 17/14).
Осим потраживања за непореске приходе, спорна потраживања из надлежности
Општине исказана су и по другим основама у износу од 345.942 КМ, од којих су
највећа по износу потраживања од „Фабрике пелета“ д.о.о Нови Град (80.858 КМ), ЈП
„Путеви Републике Српске“ Бања Лука (126.438 КМ) и ИГП „Уна“ а.д. Козарска Дубица
(122.015 КМ).
Потраживања од „Фабрике пелета“ д.о.о Нови Град, призната су по основу уговора
закљученог 2013. године за испоручену машину за паковање и пелетирање
производа којим је уговорено одложено плаћање без адекватног обезбјеђења
потраживања. По донесеним судским пресудама, пред Окружним привредним судом
у Приједору вођен је извршни поступак. Како су банковни рачуни били блокирани, а
према извјештају судског извршитеља није било покретне имовине ради намирења
дуга, Окружни привредни суд у Приједору је 21.10.2019. године донио Рјешење којим
се извршни поступак обуставља и укидају све проведене извршне радње. Сходно
претходном, основ за признавање наведеног потраживања не постоји. Извјештај о
ненаплативим потраживањима по овом основу није презентован Скупштини општине
која је према члану 73. став (4) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике надлежна да
доносе одлуку о коначном отпису ненаплативих потраживања.
Оспорена потраживања од ЈП „Путеви Републике Српске“ су исказана по Споразуму
о реализацији Одлуке Владе Републике Српске којом је Општини одобрено 300.000
КМ за суфинансирање изградње локалних путева на њеном подручју. Споразумом
(из 2015. године) је дефинисано да се ради о реконструкцији локалног пута Л-41 и Л27 Доњи Агићи-Рудине-Миска Глава-Приједр у дужини од 4.000 м. Радови су
извршени у цјелости, али се дио радова односи на пут који припада територији града
Приједора у износу од 126.438 КМ и у том износу је евидентирано потраживање, што
ЈП „Путеви Републике Српске“ оспоравају и неусаглашен je Изводе отворених
ставки.
Потраживање ИГП „Уна“ а.д. Козарска Дубица се односи на неоправдани аванс
исплаћен за радове по Уговору – промјена намјене објекта војне касарне у услужносмјештајни и спортско-рекреативни центар по уговору из ранијег периода - по овом
основу се води судски спор.
Краткорочна разграничења су исказана у износу од 33.035 КМ по основу
неизмирених обавеза за накнаде плата за вријеме родитељског одсуства и
боловања које рефундирају фондови социјалног осигурања.
Краткорочна финансијска имовина између и са јединицама власти је исказана у
бруто износу од 256.389 КМ, по основу расподјеле јавних прихода на дан
извјештавања (34.060 КМ), потраживања за трансфере од Министарства управе и
локалне самоуправе по основу неразвијене општине (41.700 КМ), трансфера
Министарства здравља и социјалне заштите по основу права из социјалне заштите
(63.061 KM), од Фонда за развој и запошљавање Републике Српске - ИРБ РС (54.000
КМ), од Фонда здравственог осигурања по основу рефундације накнаде плата за
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вријеме боловања од 36.559 КМ (од чега су ненаплаћена дуже од годину дана 32.970
КМ), Фонда дјечије заштите (4.896 КМ) и осталих потраживања (22.113 КМ).
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи, да се:
- врши континуирана контрола наплате потраживања, те у случају
неплаћања према закљученим уговорима и издатим рјешењима,
правовремено предузму законске мјере наплате које ће искључити
могућност застаре потраживања у складу са интерним Правилником о
контрли наплате непореских прихода;
- извјештај о ненаплативим потраживањима презентује Скупштини
општине и да се донесу одговарајуће одлуке у складу са чланом 73. став (4)
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Дугорочна финансијска имовина је исказана у износу од 2.664.782 КМ по основу
дугорочних пласмана и дугорочних потраживања.
Дугорочни пласмани су исказани у износу од 2.664.782 КМ по основу учешћа
Општине у акцијском и оснивачком капиталу у комуналним предузећима и јавним
установама (иницијално признатом у номиналној вриједности основног капитала
уписаног у регистру суда 3.964.539 КМ), а у поступку консолидације коригован
додавањем капитала из њихових биланса стања примјеном процента учешћа у
укупној вриједности капитала. У складу с тим на дан биланса, учешће Општине по
основу удјела у капиталу у КП „Водовод и Канализација“ а.д. износи 2.561.578 КМ
(учешће 65%), КП „Комус“ а.д. 84.083 КМ (учешће 65%) и ЈУ Парк природе „Уна“
износи 2.000 КМ (учешће 40%). Због исказаног губитка, учешће Општине у капиталу
је кориговано/обезвријеђено у КП „Водовод и Канализација“ за 187.744 КМ, а КП
„Комус“ за 1.129.137 КМ.
У ГКТ Општине није евидентирано и исказано учешће у капиталу по основу
оснивачког улога у ЈЗУ „Дом здравља“ у износу од 5.869.189 КМ (учешће 100%), ЈП
„Радио Нови Град” у износу од 347.426 КМ (учешће 100%) и ЈУ Градски спортски
центар „Спортска дворана“ у износу од 5.000 КМ (учешће 100%), па су по том основу
позиције акција и учешћа у капиталу и трајних извора средстава мање исказане за
наведене износе, што није у складу са чланом 78. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике. Неправилност је отклоњена у 2021. години, у ГК Општине евидентиран је
оснивачки капитал уписан у регистру суда у наведеним износима.
У Билансу стања ЈЗУ „Дом здравља“ на дан 31.12.2020. године, укупан капитал је
исказан 0 КМ, јер је исти коригован због исказаног губитка до висине капитала у
износу од 6.001.453 КМ, те у поступку консолидације нема утицај на исказани капитал
у Консолидованом Билансу стања Општине.
У Билансу стања ЈП „Радио Нови Град” на дан 31.12.2020. године, исказан је
нераспоређени добитак у износу од 19.736 КМ што са оснивачким капиталом
регистрованим у суду чини укупан капитал у износу од 367.162 КМ. У
Консолидованом билансу стања Општине, по овом основу су потцијењени акције и
учешћа у капиталу и трајни извори средстава за наведени износ, што је наведено
под тачком 6. извјештаја.
Дугорочна потраживања су исказана у износу од 17.124 КМ по основу
репрограмираних пореских потраживања према извјештају Пореске управе.

6.3.1.2. Нефинансијска имовина
Нефинансијска имовина је исказана по основу нефинансијске имовине у сталним
средствима и нефинансијске имовине у текућим средствима (6.404 КМ по основу
залиха материјала).
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Нови Град
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Нефинансијска имовина у сталним средствима је исказана у износу од 157.439.053
КМ бруто вриједности, 45.252.107 КМ исправке вриједности и 112.186.946 КМ нето
вриједности, коју чине произведена стална имовина, драгоцјености, непроизведена
стална имовина, нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми и
улагања на туђим некретнинама.
Произведена стална имовина исказана је у износу од 53.912.236 КМ нето
вриједности (бруто вриједност 99141.598 КМ), а чине је зграде и објекти, опрема,
инвестициона имовина и нематеријална произведена имовина.
Зграде и објекти су исказани нето вриједности од 51.971.420 КМ (бруто вриједност
93.848.779 КМ), а чине их канцеларијски објекти и простори, стамбени објекти и
јединице намијењени за смјештај социјалних категорија становништва на којима
Општина има право располагања или су у њеном власништву, објекти образовних
институција, спортско рекреативни објекти, путеви и мостови, јавна расвјета,
водоводи и канализација и други инфраструктурни објекти.
Опрема је исказана нето вриједности од 1.085.573 КМ (бруто вриједност 2.834.367
КМ) коју чине аутомобили, ватрогасна возила, канцеларијска опрема, рачунарска
опрема, опрема образовних институција и друга опрема.
Инвестициона имовина је исказана нето вриједности од 812.996 КМ (бруто
вриједност 2.208.880 КМ) а односи се на пословне просторе, гараже и другу имовину
издату под оперативни закуп.
Нематеријална произведена имовина је исказана нето вриједности од 42.247 КМ
(бруто вриједност 249.572 КМ) коју чине рачунарски програми, регулациони,
просторни и други планови.
Драгоцјености су исказане у износу од 223.672 КМ које углавном чине умјетничке
слике ликовних умјетника.
Непроизведена стална имовина је исказана по основу земљишта вриједности од
56.740.148 КМ и нематеријална непроизведена имовина (лиценце за рачунарске
програме) бруто и исправке вриједности (21.811 КМ).
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми је исказана у износу
од 1.287.538 КМ, и то по основу изградње и инвестиционог одржавања саобраћајних
објеката (402.323 КМ), изградње водовода (381.370 КМ), реконструкције објекта
аутобуске станице (174.800 КМ), реконструкције објекта складишног простора у
насељу Сводна по пројекту Пословни план (73.760 КМ), набавке остале имовине
(155.893 КМ) и за извршено резервисање буџетских средстава планираних за
набавку камиона за одвоз смећа у износу од 99.392 КМ.
Ревизијом је утврђено, да признавање и евидентирање извршеног резервисања
планираних буџетских средстава на позицији нефинансијске имовине није извршено
у складу са чланом 96. став (7) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, јер имовина није
набављена, а евидентирање на контима биланса стања врши се у наредној години у
моменту набавке имовине и стварног настанка обавезе за издатак за нефинансијску
имовину. По овом основу је прецијењена нефинансијска имовина у сталним
средствима у припреми и обавезе према добављачима за 99.392 КМ. Грешка је
исправљена у 2021. години и сходно томе није дата препорука.

6.3.2.

Пасива

Пословна пасива је исказана у износу од 117.249.354 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 исказане у износу од 3.027.927 КМ и то по
основу финансиjских обавеза (752.573 КМ), обавеза за лична примања запослених
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(483.832 КМ), обавеза из пословања (1.157.599 КМ), обавеза за субвенције, грантове
и дознаке на име социјалне заштите (397.227 КМ), краткорочних резервисања и
разграничења (43.063 КМ) и обавеза и разграничења из трансакција између или
унутар јединица власти (193.633 КМ).
Краткорочне финансијске обавезе су исказане по основу дијела главнице дугорочних
обавеза које доспијевају на наплату у 2021. години по обвезницама (173.309 КМ),
кредитима према банкама (387.955 КМ), кредиту према добављачу „Приједорпутеви“
а.д. Приједор (191.308 КМ).
Обавезе за лична примања запослених се односе на обавезе за бруто плате
запослених и бруто накнаде плата (414.769 КМ) и обавезе за бруто накнаде трошкова
и осталих личних примања запослених по основу рада (69.063 КМ), а по обрачуну за
децембар 2020.године.
Обавезе из пословања се односе на обавезе према добављачима (958.740 КМ),
физичким лицима – одборницима и члановима скупштинских комисија, члановима
управних одбора (100.304 КМ), за порезе и доприносе на терет послодавца (56.923
КМ), за примљене депозите и кауције (18.945 КМ)и на остале обавезе (22.687 КМ).
Обавезе из пословања су више исказане за 99.392 КМ (што је образложено под
тачком 6.3.1.2. извјештаја).
Обавеза за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите су исказане по
основу субвенција (109.879 КМ), грантова (151.152 КМ) и дознака на име социјалне
заштите (136.196 КМ).
Краткорочне обавезе из трансакција са другим јединицама власти су исказане по
основу дијела главнице дугорочних обавеза по кредитима које доспијевају на
наплату у 2021. години према Министарству финансија и Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде који су Општини одобрени по „Пројекту
изградње водовода“ и по „Хитном пројекту опоравка од поплава (183.680 КМ), као и
по осталим основама (9.953 КМ).
Од краткорочних обавеза доспјелих за плаћање на дан биланса, у периоду 01.01 28.02.2021. године измирено је 1.479.768 КМ, и то обавезе за бруто плате и бруто
накнаде запослених (439.577 КМ), обавезе из пословања (794.240 КМ), обавезе за
грантове (63.392 КМ), обавезе за дознаке на име социјалне заштите (127.298 КМ) и
обавезе за трансфере унутар исте јединице власти (50.260 КМ).

6.3.2.2. Дугорочне обавезе и разграничења
Дугорочне обавезе и разграничења су исказане у износу од 10.312.904 КМ, а чине их
дугорочне финансијске обавезе, остале дугорочне обавезе и дугорочне обавезе и
разграничења из трансакција са другим јединицама власти.
Дугорочне финансијске обавезе су исказане у износу од 4.044.776 КМ, а односе се
на обавезе по основу хартија од вриједности (обвезница) и обавезе по зајмовима
примљеним од банака и добављача.
Извјештај о стању дуга Општина је објавила у Службеном гласнику Републике
Српске број 18/21, 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).
Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности су исказане у износу од 926.516
КМ по основу недоспјеле главнице обвезница емитованих 2011. године.
Дугорочне обавезе по зајмовима су исказане у износу од 3.118.260 КМ по основу
главнице по кредитима које доспијевају у периоду дужем од годину дана. Односе се
на кредите примљене од банака (2.949.078 КМ) и кредит по уговору о кредиту са
извођачем радова (191.182 КМ).
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Дугорочне е обавезе по основу уговора о кредитима са банкама закључени су у
периоду од 2014. до 2020. године. На крају 2020. године Општина је имала укупно
пет закључених уговора о кредитима са банкама.
Остале дугорочне обавезе су исказане у износу од 118.216 КМ и односе се на
репрограмиране обавезе по основу дуга за утрошену електричну енергију на јавним
површинама (јавна расвјета) по споразуму који су 2015. године закључиле Општина
и ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука.
Дугорочне обавезе из трансакција између јединица власти су исказане у износу од
6.149.912 КМ по основу недоспјеле главнице кредита које је Општина искористила
по „Пројекту изградње водовода“ и по „Хитном пројекту опоравка од поплава“.
Односе се на уговоре о кредитном задужењу према Министарству финансија
Републике Српске у износу од 5.684.852 КМ (од чега се на кредитна средства
Европске инвестиционе банке по пројекту „Водовод и канализација Републике
Српске“ односи 4.339.129 КМ а на кредитна средства Свјетске банке по „Хитном
пројекту опоравка од поплава“ односи се 1.345.723 КМ) и према Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске у износу од 465.060
КМ по основу кредита одобрених за изградњу водовода.

6.3.2.3. Властити извори
Властити извори су исказани у износу од 103.908.523 КМ, а чине их трајни извори
средстава (59.735.624 КМ), финансијски резултат ранијих година (45.010.407 КМ) и
негативан финансијски резултат текуће године (837.508 КМ).
Трајни извори средстава су исказани по основу имовине која не подлијеже обрачуну
амортизације (највећим дијелом по оснуву земљишта), чија вриједност је утврђена у
ранијим обрачунским периодима (57.087.966 КМ) и учешћа Општине у акцијском и
оснивачком капиталу у комуналним предузећима и јавним установама коригован за
износ губитка исказаног у њиховим билансима стања, што је образложено под тачком
6.3.1.1. извјештаја у дијелу текста – Дугорочни пласмани (2.647.658 КМ).

6.3.3.

Ванбилансна евиденција

Ванбилансна актива и ванбилансна пасива на дан 31.12.2020. године је исказана у
износу од 1.117.361 КМ по основу одобрених неповучених кредитних средстава од
Свјетске банке по пројекту Хитног опоравка од поплава (147.823 КМ), примљених
банкарских гаранција за обезбјеђење од ризика реализације уговора о набавкама
роба, радова и услуга (207.942 КМ), примљених мјеница које представљају
инструмент обезбјеђења за додијељене новчане подстицаје за подршку сектору
малих и средњих предузећа (112.000 КМ), станова који у процесу приватизације нису
потраживани и исти нису приватизовани (295.810 КМ), као и погрешно признатих у
оквиру ванбилансне евиденције извршених радова у ранијем периоду на објектима
основних школа који су финансирани донаторским средствима Владе Србије (97.786
КМ) и скупштинске Одлуке о давању сагласности за издавање гаранције од стране
Општине на дугорочно кредитно задужење КП „Комус“ (250.000 КМ који није
реализован).
Ревизијом је утврђено, да је ванбилансна актива и пасива више исказана за 347.786
КМ, јер наведени догађаји на основу којих је извршено признавање (сагласност за
издавање гаранције на кредитно задужење које није реализовано, као и извршених
радова на објектима основних школа финансираних донаторским средствима) не
отварају у будућности могући директни утицај на имовину и обавезе, те исти нису
предмет евидентирања у ванбилансној евиденцији у складу са чланом 92.
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике. Исправка грешке је извршена у 2021. години.
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6.4.

Биланс новчаних токова

У Извјештају о новчаним токовима, готовина је на почетку периода износила 632.025
КМ и исказани су приливи готовине у износу од 13.416.015 КМ (из пословних
активности 11.175.532 КМ, из инвестиционих активности 76.483 КМ и из активности
финансирања 2.164.000 КМ).
Одливи готовине су исказани у износу од 12.689.619 КМ (из пословних активности
10.047.058 КМ, из инвестиционих активности 1.790.578 КМ и из активности
финансирања 851.983 КМ).
Стање готовине на крају периода износи 1.358.471 КМ.
Извјештај о новчаним токовима је састављен у складу са чланом 42. Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника и МРС ЈС 2 - Извјештај о новчаним
токовима.

6.5.

Временска неограниченост пословања

У Напоменама уз финансијске извјештаје је објелодањено да су финансијски
извјештаји Општине Нови Град састављени у складу са начелом сталности
пословања, уз претпоставку да Општина неће обуставити пословање у догледној
будућности што је у складу са МРС ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја,
параграфи 15. (ц) и 38.

6.6.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

Судски спорови који за посљедицу могу имати потенцијалне обавезе и имовину су
објелодањени у Напоменама уз финансијске извјештаје Општине.
У 2020. години активно је било 14 судских спорова у којима је Општина тужена страна
у поступку (накнаде штете, утврђивања права својине) са око 287.387 КМ вриједности
главног дуга који се потражује од Општине.
Општина је тужилац по пет активних судских спорова са тужбеним захтјевима
вриједности главног дуга 23.331 КМ. Сви наведени износи представљају главни дуг,
без затезних камата и трошкова поступка.

6.7.

Напомене уз финансијске извјештаје

Уз Консолидоване финансијске извјештаје за 2020. годину сачињене су и Напомене
за период 01.01. - 31.12.2020. годинe, које пружају неопходне опште податке о
Општини,
примијењеним
прописима
за
израду
годишњег
обрачуна,
рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим политикама, као и
додатна појашњења појединих позиција у финансијским извјештајима, према члану
46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и захтјевима
МРС ЈС 1 – Презентација финансијских извјештаја и других релевантних
међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор.

Ревизијски тим
Слободанка Миловић, с.р.
Биљана Петровић, с.р.
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