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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Мишљење са резервом
Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Града Бања Лука
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 годишњи финансијски извјештај Града Бања Лука истинито и
објективно приказује, 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 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 са стањем на дан 31.12.2020. године није извршен у складу
са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза, јер Центар за развој
пољопривреде и села није пописао инфраструктурну имовину-водоводне мреже
нето књиговодствене вриједности 15.133.378 КМ и утврдио стварно стање исте, те
није утврдио стварно стање и степен довршености нефинансијске имовине у
припреми књиговодствене вриједности 6.997.217 КМ. Такође, ЈУ Туристичка
организација града Бања Лука није пописала туђу имовину уступљену на
коришћење, а код ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука
нису овјерене пописне листе од стране одговорног лица. Извјештаји о извршеном
попису код наведених буџетских корисника не садрже упоредни преглед стварног и
књиговодственог стања.
Као што је наведено под тачкама 3, 6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.2.1, 6.3.1.1, 6.3.1.2
извјештаја:
Прецијењени су властити приходи од продаје пољопривредних производа и
биолошке имовине у износу од 285.897 КМ, а потцијењени су обрачунски приходи и
примици од биолошке имовине и залиха учинака, јер третман биолошке имовине и
залиха пољопривредних производа код Центра за развој пољопривреде и села није
вршен у складу са параграфом 9, 18, 30. и 31. МРС-ЈС 27 Пољопривреда,
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параграфом 9. МРС-ЈС 12 Залихе и чланом 53. став (1) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Такође, приликом евидентирања пословних промјена у вези биолошке имовине
вршено је пребијање прихода и расхода од усклађивања вриједности биолошке
имовине, нису исказивани примици и издаци за биолошку имовину, што није у складу
са параграфом 48. и 49. МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја, чланом
31, 54, 96. и 110. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачкама 3, 6.1.2.1, 6.3.1.1 извјештаја:
Расходи за материјал за посебне намјене (за прехрамбене артикле и дидактички
материјал) код ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање исказани у
износу од 613.878 КМ нису евидентирани на основу вјеродостојних књиговодствених
исправа, што није у складу са чланом 4. и 5. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике.
Прецијењене су залихе дидактичког материјала у износу од 153.207 КМ за колико су
потцијењени расходи за материјал за посебне намјене. Такође, наведени расходи
прецијењени су за износ 56.000 КМ, јер су исказани расходи који не припадају
обрачунском периоду 2020. година, што није у складу чланом 51. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим пр оцјенама за
буџетске кориснике и параграфом 7. МРС-ЈС 1 Презентација финансијских
извјештаја.
Као што је наведено под тачкама 3, 6.2.2, 6.2.3. и 6.3.1.2 извјештаја:
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми прецијењена је у износу
од 20.758.477 КМ, а произведена стална имовина потцијењена у износу од
19.720.552 КМ и расходи амортизације у најмањем износу од 1.037.925 КМ, јер нису
активирана инфраструктурна средства која су у употреби (водоводне мреже
„Бањица“ 13.900.322 КМ и „Црно врело“ 6.858.155 КМ), што није у складу са
параграфом 14. и 21. МРС-ЈС 17 Некретнине, постројења и опрема и чланом 26. и
42.
Правилника
о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми исказана у износу од
2.067.766 КМ код Центра за развој пољопривреде и села, а која се односи на
изградњу водоводне мреже „Црно врело“ и произведена стална имовина исказана у
износу од 597.124 КМ, нису евидентиране на основу књиговодствене исправе која
потврђује да је настао пословни догађај у складу са чланом 4. и 5. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике и чланом 8. и 9. Закона о рачуноводству и ревизији Републике
Српске.
Као што је наведено под тачкама 6. и 6.3.1.2. извјештаја:
Није исказано учешће у капиталу по основу оснивачког улога у ЈЗУ Дом здравља
Бања Лука у износу од 1.576.990 КМ, што није у складу са чланом 61. став (4)
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике и чланом 78. Правилника о рачуново дству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике.
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Као што је наведено под тачкама 6.1.2.1, 6.3.1.2. и 6.3.2.1. извјештаја:
Нефинансијска имовина у сталним средствима потцијењена је у најмањем износу
дисконтоване вриједности будућих плаћања од 1.439.581 КМ и обавезе за набавку
сталне имовине у најмањем износу од 1.430.502 КМ, прецијењени су расходи закупа
у износу од 7.760 КМ за колико су потцијењени издаци за отплату дуга, јер код ЈУ СЦ
„Борик“ није извршено признавање трансакција по Уговору о закупу пословног
простора у складу са параграфом 28. МРС-ЈС 13 Лизинг и чланом 61. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике, а које испуњавају услове сходно параграфима 15. и 16. под а)
МРС-ЈС 13 Лизинг.
Као што је наведено под тачкама 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1.1. и 6.3.2.2. извјештаја:
Краткорочна финансијска имовина је прецијењена за износ од 1.165.519 KM, док је
финансијски резултат ранијих година прецијењен за 425.946 КМ, а расходи од
усклађивања вриједности финансијске имовине потцијењени за 739.573 КМ, јер дати
аванс за трошкове гријања и хартије од вриједности које су доспјеле, нису
кориговани, што није у складу са чланом 73. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике.
Временска неограниченост пословања
У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањено је, да су финансијски
извјештаји Града Бања Лука састављени у складу са начелом сталности пословања,
уз претпоставку да Град 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 31.12.2020. 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 описаних у пасусу Основ за
мишљење са резервом нема других питања кoja треба објавити у извјештају о
ревизији.
Одговорност руководства за финансијске извјештаје
Градоначелник 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
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гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима ревизије
увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје.
Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја.
Због чињенице да се ревизија спроводи провјером на бази узорка и да у систему
интерних контрола и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења,
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор
поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном скептицизму,
укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским
извјештајима, насталих усљед преваре и грешке. Приликом процјене ризика, ревизор
разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију
финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су
одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања одвојеног мишљења
о ефективности интерних контрола. Ревизија такође укључује оцјену примијењених
рачуноводствених политика утемељених на временској неограничености пословања
и значајних процјена извршених од стране руководства, као и оцјену опште
презентације финансијских извјештаја.
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, 30.12.2021. 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 Града Бања Лука 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
годишњем финансијском извјештају Града Бања Лука 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 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 тачкама 3. и 6.1.1.1 и 6.3.1.1.
За спорна потраживања по основу комерцијалног закупа пословних простора и
гаража из периода до 31.12.2016. године нису успостављене помоћне евиденције,
што није у складу са чланом 12. став (5) Закона о рачуноводству и ревизији
Републике Српске и чланом 27. Закона о трезору јер исте не садрже структуру
почетног стања, увид у промет и стање на рачунима, контролу и исправност
унесених података и временски редосљед извршеног уноса пословних догађаја.
Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја:
Градска управа је приликом обрачуна плата и накнада запослених примјењивала
коефицијенте и цијену рада које нису у складу са Посебним колективним уговором
за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске.
ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука примјењивао је
Појединачни колективни уговор који није у складу са важећим Посебним
колективним уговором за запослене у области образовања и културе Републике
Српске у дијелу који се односи на примијењене коефицијенте за обрачун плата,
остваривања права и висине обрачунатих накнада и других права из радног односа.
За дозначена средства текућег гранта ЈУ Центар за образовање одраслих Бања
Лука и ЈП „Aquana“ д.о.о. Бања, нису достављени извјештаји о утрошку додијељених
средстава, што није у складу са чланом 20. став 3) Одлуке о извршењу буџета Града
Бања Лука за 2020. годину.
Одговорност руководства за усклађеност
Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја,
градоначелник је такође одговоран да осигура да су активности, финансијске
трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима у складу са
прописима којима су регулисане.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Града Бања Лука за период
01.01-31.12.2020. године
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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 Града Бања Лука обухваћено према дефинисаним
критеријумима, усклађено са законским и другим прописима. Процедуре
подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са законима и
прописима који регулишу пословање Града Бања Лука.

Бања Лука, 30.12.2021. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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III

РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА

Препоруке везане за финансијске извјештаје
Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се:
1. консолидација ентитета јавног сектора који нису буџетски корисници врши у
складу са чланом 123. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике ;
2. процјена наплативости и евидентирање потраживања по основу хартија од
вриједности које доспијевају на наплату у периоду до године дана и датих
аванса врши у складу са чланом 73. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике;
3. трансфери исказују и класификују у складу са чланом 140. и 141. Правилника
о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике;
4. на позицији акције и учешћа у капиталу искаже учешће у капиталу по основу
оснивачког улога у ЈЗУ Дом здравља Бања Лука у складу са чланом 61. став
(4) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике и чланом 78. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике.
Препоручује се градоначелнику и директорима буџетских корисника да обезбиједе
да се:
5. попис имовине и обавеза проводи у складу са Правилником о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза.
Препоручује се градоначелнику и директору Центра за развој пољопривреде и села
да обезбиједе да се:
6. предузму активности око утврђивања стварног стања исказане
нефинансијске имовине у припреми и стварног стања и права својине
исказане произведене сталне имовине, те у складу с тим изврши признавање
и евидентирање имовине (инфраструктурних средстава) Града у складу са
параграфом 14. и 21. МРС-ЈС 17 Некретнине, постројења и опрема, чланом
4, 5, 26. и 42. став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и чланом
8. и 9. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.
Препоручује се градоначелнику, директору Центра за развој пољопривреде и села
и директору ЈУ СЦ „Борик“ да обезбиједе да се:
7. пословне промјене у вези вођења залиха евидентирају у року прописаним
чланом 9. став (6) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.
Препоручује се директору ЈУ СЦ „Борик“ да обезбиједи да се:
8. трансакције које проистичу из Уговора о закупу непокретности признају у
складу са параграфом 28. МРС-ЈС 13 Лизинг и чланом 61. Правилника о
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рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике;
9. трошкови залиха робе утврђују у складу са прописаним методама сходно
параграфу 35. МРС-ЈС 12 Залихе.
Препоручује се директору Центра за развој пољопривреде и села да обезбиједи да
се:
10. залихе полупроизвода и довршених учинака као и продаја истих евидентира
у складу са параграфом 9. МРС-ЈС 12 Залихе, параграфом 18. МРС-ЈС 27
Пољопривреда
и
чланом
54.
Правилника
о
рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим п роцјенама за буџетске
кориснике;
11. трансакције везане за основно стадо, али и остале животиње и биљну
пољопривредну производњу евидентирају и објелодањују у складу са
параграфима 30, 31, 38, 39. и 48. МРС-ЈС 27 Пољопривреда, приходи и
расходи од усклађивања вриједности исказују у складу са пар 48. и 49. МРСЈС 1 Презентација финансијских извјештаја, те да се припадајући примици и
издаци за нефинансијску имовину исказују у складу са чланом 31. став (4), 96.
и 110. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Препоручује се директору ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање да
обезбиједи да се:
12. пословне промјене у вези набавке и утрошка прехрамбених артикала и
дидактичког материјала евидентирају на основу
вјеродостојних
књиговодствених исправа и усвојених политика сходно члану 4, 5. и 51.
Правилника
о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и параграфу 7. МРС-ЈС
1 Презентација финансијских извјештаја.
Препоручује се градоначелнику и директору ЈУ Центар за предшколско васпитање и
образовање да обезбиједе да се:
13. изврши правовремено усаглашавање информације о судским споровима са
евиденцијама Правобранилаштва Републике Српске, процјена исхода истих
и да се објелодане информације о потенцијалним обавезама и потенцијалној
имовини према захтјевима параграфа 140. и 141. МРС-ЈС 1 Презентација
финансијских извјештаја и параграфа 100. и 105. МРС-ЈС 19 Резервисања,
потенцијалне обавезе и потенцијална имовина.
Препоручује се директорима Центра за развој пољопривреде и села, ЈУ Центар за
предшколско васпитање и образовање, Туристичке организације Града Бања Лука,
ЈУ СЦ „Борик“, ЈУ „Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и
говора“, ЈУ Центар „Заштити ме“ и ЈУ КЦ „Бански двор“ да обезбиједе да се :
14. у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањују све неопходне
информације у складу са одредбама члана 46. Правилника о финансијском
извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација
финансијских извјештаја.
Препоруке везане за усклађеност
Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се:
1. успостави координација и интерне процедуре кретања документације између
надлежних одјељења и Одјељења за финансије-одсјека за наплату прихода,
8
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

а у циљу правовременог достављања истих и потпуног праћења наплате
прихода и донесу интерни акти који би регулисали област праћења
реализације закључених уговора о закупу пословних простора и гаража,
наплате прихода и потребних усклађивања закључених уговора у ранијим
периодима са важећим правилницима и Одлукама Града;
успостави помоћна аналитичка евиденција потраживања у складу са чланом
12. став (5) Закона о рачуноводству и ревизији и чланом 27. Закона о трезору;
поштују донесене интерне процедуре праћења реализације закључених
уговора у Одјељењу за комуналне послове и протока документације и
процедуре праћења реализације закључених уговора у Одјељењу за
саобраћај и путеве и протока документације у Одјељењу за саобраћај и
путеве;
приликом обрачуна плата цијена рада и коефицијенти ускладе са одредбама
члана 5. став (6) и члана 6. став (2) Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самуправе Републике Српске;
предузму активности око регулисања међусобних права и обавеза Града и ЈП
„Aquana“ д.о.о. Бања Лука у вези финансирања Градског олимпијског базена
с обзиром на промјену суштине начина финансирања дефинисаног уговором
из ранијих година;
начин планирања и додјеле средстава гранта ЈУ Центар за образовање
одраслих Бања Лука и исказивање истих врши у складу са економском
класификацијом прописаном чланом 15. Закона о буџетском систему
Републике Српске и чланом 13. Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, те
евидентирање врши на основу књиговодствене исправе која потврђује
настанак пословног догађаја;
подносе извјештаји о утрошку додијељених средстава гранта у складу са
Одлуком о извршењу буџета Града за предметну годину.

Препоручује се градоначелнику и директору ЈУ Центар за предшколско васпитање и
образовање да обезбиједе да се:
8. предузму активности око закључивања Појединачног колективног уговора за
запослене у ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука,
а у складу са Посебним колективним уговором за запослене у области
образовања и културе Републике Српске.
Препоручује се директору ЈУ СЦ „Борик“ и директору ЈУ КЦ „Бански двор“ да
обезбиједе да се:
9. јавне набавке проводе поступцима у складу са дефинисаним вриједносним
разредима сходно члану 14. односно 87. Закона о јавним набавкама.
Препоручује се директору Центра за развој пољопривреде и села да обезбиједи да
се:
10. поступак јавних набавки проводи у складу са општим принципима из члана 3.
и 6. Закона о јавним набавкама.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ

Закон о локалној самоуправи;
Закон о буџетском систему Републике Српске;
Закон о фискалној одговорности у Републици Српској;
Закон о трезору;
Закон о систему јавних служби;
Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике
Српске;
Одлука о усвајању ребаланса буџета Града Бања Лука за 2020. годину и
Одлука о извршењу буџета и измјени одлуке о извршењу буџета Града Бања
Лука за 2020. годину;
Закон о јавним набавкама;
Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправе;
Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе;
Закон о раду;
Закон о доприносима;
Закон о порезу на доходак;
Посебан колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске;
Посебни колективни уговор за запослене у области образовања и културе
Републике Српске;
Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске;
Закон о порезу на непокретности;
Закон о заштити од пожара;
Закон о комуналним таксама;
Закон о концесијама;
Закон о комуналним дјелатностима;
Закон о социјалној заштити;
Закон о водама;
Закон о шумама;
Уредба о издацима за службена путовања у земљи и иностранству;
Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем;
Уредба о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних
мјеста у градској односно општинској управи;
Правилник о обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога;
интерна акта: Процедура праћења реализације закључених уговора у
Одјељењу за комуналне послове од 03.05.2017. године, Процедура протока
документације у Одјељењу за комуналне послове од 03.05.2017. године,
Процедура праћења реализације закључених уговора у Одјељењу за
саобраћај и путеве од 18.04.2017. године, Процедура протока документације
у Одјељењу за саобраћај и путеве од 05.04.2017. године;
Одлука о почетној цијени закупнине за пословне зграде, пословне просторе
и гараже;
Правилник о поступку, критеријима и мјерилима издавања у закуп пословних
зграда, пословних просторија, гаража и гаражних мјеста у својини Града Бања
Лука;
Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту;
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Града Бања Лука за
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Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског
земљишта;
Oдлука о утврђивању основице за обрачун ренте;
Одлука о начину исплате топлог оброка из 2016. године у Центру за
предшколско васпитање и образовање.

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Града Бања Лука за период
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IV

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Град Бања Лука (у даљем тексту: Град) обухвата површину од 1239 км2. На подручју
Града живи око 200.000 становника који су по територијално-функционалном
принципу организовани у 57 мјесних заједница ради остваривања заједничких
интереса и потреба.
Органи града су Скупштина града и градоначелник. Градоначелник је носилац
извршне власти у Граду, биран на непосредним изборима на период од 4 године,
заступа и представља Град, руководи градском управом и одговоран је за њен рад.
Послови из његове надлежности дефинисани су чланом 67. Статута Града
(„Службени гласник Града Бањалука“, број 14/18). Скупштина града је представничко
тијело грађана града и орган одлучивања и креирања политика Града коју чини 31
одборник изабран на непосредним изборима за период од 4 године. Извршавање
одлука и других прописа и аката, које доноси Скупштина града и градоначелник
обезбјеђује и извршава Градска управа Града Бања Лука (у даљем тексту: Градска
управа). У оквиру свог дјелокруга Скупштина града доноси Статут Града, одлуке и
друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење, као и стратегије, планове и
програме, доноси буџет, усваја финансијске извјештаје доноси планове и програме
развоја Града, стратешке документе, усваја пословник о раду, разматра
информације и годишње извјештаје о раду градоначелника, оснива привредна
друштва и установе, именује и разрјешава директоре и управне одборе ентитета
чији је оснивач Град као и друге послове у складу са наведеним чланом.
Скупштина града је усвојила Стратегију развоја Града за период 2018- 2027. године
као и Акциони план.
На основу Одлуке Владе Републике Српске о степену развијености јединица
локалне самоуправе у Републици Српској за 2020. годину („Службени гласник
Републике Српске“, број 102/19), Град Бања Лука је сврстан у развијене јединице
локалне самоуправе.
Средства за функционисање Града обезбјеђују се из пореских и непореских
прихода, грантова и трансфера између или унутар јединица власти, примитака као
и од средстава по кредитној основи.
Консолидовани годишњи финансијски извјештај Града Бања Лука за 2020. годину
који је предмет ове ревизије сачињен је на основу годишњих финансијских
извјештаја буџетских корисника који су у саставу Главне књиге трезора Г рада (у
даљем тексту: ГКТ) и то Градске управе, Градске развојне агенције, Центра за развој
пољопривреде и села, Туристичке организације Града Бања Лука, Јавне установе
Културни центар „Бански двор“ , Јавне установе Спортски центар „Борик“, ЈУ Центар
за социјални рад, ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање, ЈУ Центар
„Заштити ме“, ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и
говора, те средњих школа на подручју Града које се дјелимично финансирају из
буџета Града (Музичка школа, Гимназија, Грађевинска школа, Економска школа,
Електротехничка школа, Медицинска школа, Пољопривредна школа, Техн ичка
школа, Технолошка школа, Угоститељско-трговинско-туристичка школа и Школа
ученика у привреди).
У Консолидованом Билансу стања Града за 2020. годину у консолидацију с у
укључени ентитети јавног сектора који се налазе под контролом Града „Топлана“
д.о.о. Бањалука, „Водовод“ а.д. Бањалука, „Завод за изградњу“ а.д. Бањалука,
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„Чистоћа“ а.д. Бањалука, „Градско гробље“ а.д. Бањалука, ЈП „Aquana“ д.о.о.
Бањалука и ЈП „Деп-от“ д.о.о. Бањалука.
Предмет финансијске ревизије је Консолидовани финансијски извјештај Града Бања
Лука, у дијелу који се односи на Градску управу и буџетске кориснике изузев средњих
школа.
У складу са чланом 20. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број 98/05 и 20/14) Град Бања Лука је
29.12.2021. године доставио Примједбе на Нацрт извјештаја о проведеној
финансијској ревизији за период 01.01-31.12.2020. године. Главна служба за
ревизију јавног сектора Републике Српске је са дужном пажњом размотрила
изнесене примједбе са образложењима и исте су дјелимично уважене у смислу
преформулације дијела налаза.
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 провела је финансијску
ревизију Града Бања Лука за период 01.01-31.12.2016. године и саставила извјештај
у којем је, у циљу превазилажења утврђених неправилности, дато тридесет
препорука (двадесет за финансијске извјештаје и 10 за усклађеност). Град је
доставио 20.03.2018. године Главној служби за ревизију јавног сектора Републике
Српске План активности на реализацији препорука датих у Извјештају о проведеној
финансијској ревизији. Исти није достављен у року који је прописан чланом 21. став
3. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске.
Од 20 датих препорука за финансијске извјештаје, 8 је проведено, 4 дјелимично
проведено, 4 нису проведене и 4 препоруке нису актуелне. Препоруке које су се
односиле на попис имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем код Туристичке организације Града Бања Лука и Центра за развој
пољопривреде и села, успостављање интерних контролних поступака приликом
комерцијалног промета основним стадом, другим животињама и производима од
животиња у Центру за развој пољопривреде и села као и на објелодањивање у
образложењима уз финансијске извјештаје, су дјелимично проведене.
Препоруке које су се односиле на вршење усаглашавања књиговодственог са
стварним стањем потраживања и обавеза код Туристичке организације Града Бања
Лука и Центра за развој пољопривреде и села, сачињавање књиговодствених
исправа (као основ за задужење и раздужење залиха довршених и недовршених
учинака) у складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији Републике
Српске и евидентирања везана за основно стадо, остале животиње и биљну
пољопривредну производњу у складу са МРС-ЈС 27 Пољопривреда у Центру за
развој пољопривреде и села и успостављање сегмента пословања РЕЦ Мањача у
складу са МРС-ЈС 18 Извјештавање по сегментима, нису проведене.
Препоруке које су се односиле на признавање нефинансијске имовине у сталним
средствима кориштене од стране других ентитета, усаглашавање трајних извора и
наплату и евидентирање прихода по основу накнаде за испоручену воду из сеоских
водовода нису актуелне због специфичних односа управљања и располагања
имовином локалних заједница, због измјена и допуна рачуноводствених прописа у
вези са поступањем са трајним изворима као и усљед измјена у надлежностима
послова управљања водоводном инфраструктуром и јавном расвјетом.
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Од 10 датих препорука за усклађеност осам препорука је проведено , а двије су
дјелимично проведене. Препоруке које су се односиле на провођење процедура
јавних набавки роба и услуга у Туристичкој организацији и Центру за развој
пољопривреде и села у вези са објављивањем годишњег обавјештења о додјели
оквирних споразума и праћење реализације оквирних споразума , дјелимично су
проведене.

3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

Градска управа основана је Одлуком о оснивању градске управе („Службени гласник
Града Бања Лука“, број 27/13, 24/14, 37А/14 и 30/16). За обављање послова из
дјелокруга рада Градске управе у складу са наведеном Одлуком формирано је 12
одјељења и служба за заједничке послове. За обављање стручних, техничких и
других послова за потребе градоначелника и Скупштине града формиран је кабинет
предсједника Скупштине града са стручном службом и кабинет градоначелника. У
оквиру кабинета градоначелника формирано је 7 одсјека и јединица за интерну
ревизију. За ефикасније извршавање законских и статутарних обавеза Градске
управе у насељеним мјестима на територији града образоване су мјесне
канцеларије.
У Правилнику о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста
у Градској управи Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број
49/18, 19/19, 31/19, 2/20, 38/20) није наведен податак о укупном броју радних мјеста
нити укупног броја извршилаца, што није у складу са чланом 16. став (2) тачка 2)
Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и ситематизацију радних мјеста у
градској односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број
10/17). За потребе ревизије достављена је информација Одсјека за развој локалне
самоуправе и управљање људским ресурсима да је број систематизованих
извршилаца 921, а 766 стварно запослених. Ревизорским испитивањима и
прегледом Правилника са измјенама и допунама истог закључно са 31.12.2020.
године утврђено је да је систематизовано укупно 434 радна мјеста са 932 извршиоца.
Градска управа не располаже информацијом о броју запослених на дан 31.12.2020.
године, као ни о флуктуацији запослених у току ревидиране године. С обзиром да је
у току провођења ревизије, информација о броју запослених радника достављена
више пута са различитим бројем и према достављеном табеларном прегледу на дан
31.12.2020. године запослено је 784 извршилаца и пет функционера, док је у току
2020. године запослено 20 извршилаца и 4 приправника, а за 37 извршилаца је
престао радни однос. Накнадно је достављена информација Одсјека за развој
локалне самоуправе и управљање људским ресурсима о броју запослених који није
у складу са наведеном информацијом у табеларном прегледу.
Информације о реализацији плана јавних набавки у Градској управи нису
централизоване, једнообразне и воде се у оквиру појединачних организационих
јединица у складу са њиховим потребама и тиме није могуће извршити потпун увид
у број проведених јавних набавких у складу са годишњим планом.
Попис имовине и обавеза у Туристичкој организацији Града Бања Лука није извршен
у складу са чланом 4. став (1) тачка 2), 15. став (3), 17. став (7) и чланом 20. став (1)
тачка 3) Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Републике Српске“, број 45/16) (у даљем тексту: Правилника), јер туђа имовина која
је уступљена на коришћење није пописана (објекти „Рафтинга на Врбасу“), п рије
сачињавања финансијских извјештаја нису у потпуности извршене припремне
радње односно нису извршена усаглашавања обавеза, нити је исто објелодањено у
Напоменама уз финансијске извјештаје те извјештај о извршеном попису имовине и
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обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године не садржи упоредни преглед
књиговодственог и стварног стања.
Попис имовине и обавеза у Центру за развој пољопривреде и села није извршен у
складу са чланом 2., 3., 5., 14. став (1), 15., 17. став (7) и 20. став (1) тачка 3)
Правилника јер имовина нето књиговодствене вриједности 15.133.378 КМ није
пописана и није утврђено стварно стање исте, нити је извршено усаглашавање са
књиговодственим стањем, у комисије за попис именовано је лице које води
евиденцију о промјенама на имовини и обавезама и плаћањима, прије сачињавања
финансијских извјештаја нису проведене припремне радње усаглашавања обавеза
нити је разлог објелодањен у Напоменама уз финансијске извјештаје, није утврђено
стварно стање и степен довршености нефинансијске имовине у припреми
књиговодствене вриједности 6.997.217 КМ, те извјештај о извршеном попису
имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године не садржи упоредни
преглед књиговодственог и стварног стања.
Попис имовине и обавеза у ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање није
извршен у складу са чланом 17. став (8) и чланом 20. став (1) тачка 2) и 3) јер
одговорно лице није потписало пописне листе, а извјештај о попису имовине и
обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године не садржи упоредни преглед
књиговодственог и стварног стања.
Извјештаји о попису имовине и обавеза Градске управе и буџетских корисника ЈУ
Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора, Центар
Заштити ме, Центар за социјални рад, ЈУ СЦ „Борик“, не садрже упоредни преглед
књиговодственог и стварног стања сходно члану 20. став (1) тачка 3) Правилника.
За најмањи износ од 171.227 КМ приход од ренте и приход по основу накнаде за
уређење градског грађевинског земљишта исказан је на готовинској основи, усљед
недостатка документације за исказивање истих у складу са МРС-ЈС 23 Приходи од
трансакције који нису трансакције размјене (порези и преноси) јер Одсјеку за
праћење прихода нису достављена рјешења надлежних одјељења на основу којих
би се исти евидентирали на обрачунској основи.
За спорна потраживања у износу од 6.114.442 КМ по основу комерцијалног закупа
пословних простора и гаража из периода до 31.12.2016. године, нису успостављене
помоћне евиденције, што није у складу са чланом 12. став (5) Закона о
рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“
број 94/15 и 78/20) и чланом 27. Закона о трезору („Службени гласник Републике
Српске“ број 28/13, 103/15), јер исте не садрже структуру почетног стања, увид у
промет и стање на рачунима, контролу и исправност унесених података и временски
редосљед извршеног уноса пословних догађаја.
Увидом у уговоре о комерцијалном закупу пословних простора који су закључени у
ранијем периоду, а у току 2020. године су и даље били на снази, ревизијом је
утврђено да није извршено усклађивање стварне површине (по новом премјеру) и
цијене закупнине у складу са измјеном Одлуке о почетној цијени закупнине за
пословне зграде, пословне просторе и гараже („Службени гласник Града Бања Лука“
број 9/15). Чланом 17. Правилника о поступку, критеријима и мјерилима издавања у
закуп пословних зграда, пословних просторија, гаража и гаражних мјеста у својини
Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ број 8/18) дефинисано је да
уколико се у току трајања закупа Одлуком Скупштине града утврди већа почетна
закупнина, закупац је у обавези да плаћа већу закупнину, без закључивања анекса
уговора. Наведеним Правилником је дефинисано да се након неплаћене двије
закупнине (као и Уговором) врши раскид уговора након опомене. Увидом у
аналитичке евиденције видљиво је да су уговори закључени и да се фактурише закуп
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и након више година неплаћања и слања опомена али друге активности у циљу
наплате уговорених обавеза нису предузимане.
ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање проводи јавне набавке
намирница за припрему хране и дидактичког материјала за васпитно -образовни рад
у оквиру своје дјелатности. Исти се евидентирају у оквиру расхода за материјал за
посебне намјене. Књиговодствене исправе у вези настанка ових пословних догађаја
нису сачињене на начин да омогућавају потпуни увид у вјеродостојност документа
(отпремнице не садрже детаљне податке о добављачу, нити детаљну
спецификацију предмета набавке, а на дијелу отпремница није н аведен ни датум).
Такође, због недостатка прописаних елемената није вршена контрола цијена нити
предмета испоручене робе у складу са закљученим уговорима.
Увидом у документе о испоруци дидактичког материјала (за дио отпремница са
назначеним датумом) уочено је да датум испоруке наведен на фактурама
добављача не одговара датумима наведеним на отпремницама. За дио испорученог
дидактичког материјала (56.000 КМ) није утврђено када је и сама испорука од стране
добављача извршена јер отпремнице не садрже датум испоруке, нити било коју
другу информацију о испоруци. Евидентирање расхода материјала извршено је по
предрачуну у 2020. години, а односна фактура припада наредном обрачунском
периоду, што није у складу са параграфом 7. МРС-ЈС 1 Презентација финансијских
извјештаја. Објекти у којима се припрема храна требују намирнице за наредну
седмицу по утврђеном јеловнику, али датум на фактури и датуми на требовању није
усклађен. С тим у вези, документи у вези требовања и отпремнице добављача као
и сам процес запримања материјала за посебне намјене не задовољавају прописане
елементе књиговодствене исправе дефинисане чланом 4. и 5. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике.
За опремање вртића Колибри (2 фаза) ангажована су лица на примопредаји (испред
ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање и Одјељења за образовање,
здравство, омладину и спорт) која су изјавом потврдила да је извршена испорука и
монтажа у складу са спецификацијом и потписаним Уговором. Центар је извршио
евидентирања по испостављеној фактури добављача на контима постројења и
опреме као и на залихама за испоручени дидактички материјал (135.921 КМ).
Накнадним извјештајем из 2021. године о увиду у стање ситног алата и инвентара и
основних средстава у објектима ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање
констатовано је да није испоручена одговарајућа опрема (друга спецификација и
капацитет). Опрема је претходно укњижена по спецификацији и вриједности
исказаној у фактури добављача, а иста није испоручена како је и уговорена. Након
завршеног извјештаја по наведеном нису извршене корекције нити друга поступања.
Вођење залиха соли за зимско одржавање путева у Градској управи, залиха
материјала, довршених учинака и робе код Центра за развој пољопривреде и села
и залиха материјала и робе у ЈУ СЦ „Борик“ не врши се у складу са чланом 9. став
(6) Закона о рачуноводству и ревизији, којим је прописано да се пословне промјене
књиже најкасније у року од осам дана од дана пријема валидне књиговодствене
исправе.
Интерним актима Града (Процедура праћења реализације закључених уговора у
Одјељењу за комуналне послове, Процедура протока документације у Одјељењу за
комуналне послове, Процедура праћења реализације за кључених уговора у
Одјељењу за саобраћај и путеве, Процедура протока документације у Одјељењу за
саобраћај и путеве) дефинисани су рокови и поступања у вези са пријемом
документације, просљеђивање задуженим лицима на контролу и овјеру,
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достављање Одјељењу за финансије као и продужење рокова и поврат гаранција и
именовање чланова надзорног одбора, рад надзорних органа, овјера ситуација и
вршење примопредаје радова, али исте нису поштоване. Истим је дефинисано да
уколико се документи сматрају спорним у смислу неслагања извршених радова и
фактурисане реализације исти се враћају се у року од два дана од дана пријема.
Окончане ситуације и други документи у вези са инвестицијама задржавају се у
надлежним одјељењима у дужем временском периоду, што за посљедицу има
неактивирање имовине која је завршена и која је у употреби, неисказивање обавеза
према добављачима за извршене радове и испоручене услуге и неусаглашавање
стања на крају године са добављачима (извођачима радова) путем извода
отворених ставки (у најмањем износу од 377.876 КМ). Примопредаја извршених
радова врши се неколико мјесеци након завршених радова (за извршене радове
обухваћене ревизијским испитивањима), чиме се смањује могућност обрачуна и
наплате уговорних казнених одредби (пенала). Приликом прекорачења уговорених
рокова за извођење радова не користи се пракса обрачунавања казнених одредби
(пенала), већ се углавном закључивањем анекса продужава рок изво ђења радова
из основног уговора. Евидентно је да се врши уговарање додатних радова у свим
уговорима о извођењу радова који су обухваћени ревизијским испитивањима.
У циљу имплементације Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном
сектору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 91/16) и
подзаконских аката градоначелник је именовао лице које је одговорно за
финансијско управљање и контролу, сачињен је план за 2020. годину, листе
пословних процеса, полугодишњи извјештај о спровођењу планираних активности и
нису проведене друге активности на успостављању и развоју система финансијског
управљања и контроле.
Успостављена је функција интерне ревизије у организационом смислу у складу са
захтјевима члана 18. став (1) Закона о систему интерних финансијских контрола у
јавном сектору. Систематизовано је и попуњено радно мјесто руководиоца за
интерну ревизију и самосталног стручног сарадника за послове интерне ревизије. У
току 2020. године проведене су три појединачне интерне ревизије, утврђени су
недостаци и дате су препоруке за отклањање истих.
Успостављени систем интерних контрола није функционисао на начин да је
обезбиједио истинито и фер извјештавање и усклађеност са важећим законима и
прописима, што је осим у овој тачки наведено и у већини тачака извјештаја.
Препоручује се градоначелнику и директорима буџетских корисника да се
попис имовине и обавеза проводи у складу са одредбама Правилника о начину
и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза.
Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се:
- успоставе интерне процедуре кретања документације између надлежних
одјељења и одјељења за финансије-одсјека за наплату прихода, а у циљу
правовременог достављања истих и потпуног праћења наплате прихода и
донесу интерни акти који би регулисали област праћења реализације
закључених уговора о закупу пословних простора и гаража, наплате прихода
и потребних усклађивања склопљених уговора у ранијим периодима са
важећим правилницима и Одлукама Града;
- успостави помоћна аналитичка евиденција потраживања у складу са
чланом 12. став (5) Закона о рачуноводству и ревизији и чланом 27. Закона о
трезору;
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- поштују донесене интерне процедуре праћења реализације закључених
уговора и протока документације у Одјељењу за комуналне послове и
Процедуре праћења реализације закључених уговора у Одјељењу за
саобраћај и путеве и протока документације у Одјељењу за саобраћа ј и
путеве.
Препоручује се директору ЈУ Центар за предшколско васпитање и
образовање да обезбиједи да се пословне промјене у вези прехрамбених
артикала и дидактичког материјала евидентирају на основу вјеродостојних
књиговодствених исправа сходно члану 4. и 5. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике и параграфу 7. МРС-ЈС 1 Презентација финансијских
извјештаја.
Препоручује се градоначелнику, директору Центра за развој пољопривреде
и села, директору ЈУ СЦ „Борик“ да обезбиједе да се пословне промјене у вези
вођења залиха евидентирају у року прописаним чланом 9. став (6) Закона о
рачуноводству и ревизији.

4.

Набавке

Планом јавних набавки Градске управе и измјенама и допунама истог планирано је
провођење 550 поступака јавних набавки укупне процијењене вриједности
26.864.377 КМ без ПДВ-а (68 отворених поступака укупне вриједности 20.051.643 КМ,
126 поступака путем конкурентског захтјева за доставу понуде укупне вриједности
2.749.736 КМ, 37 преговарачких поступака без објаве обавјештења укупне
вриједности 2.517.839 КМ, три конкурса за израду идејног рјешења укупне
процијењене вриједности 78.000 КМ, 315 директних споразума укупне вриједности
1.452.159 КМ и један поступак у складу са Анексом II дио Б Закона о јавним
набавкама укупне вриједности 15.000 КМ). Од укупно планираних набавки 116
поступака се односи на набавку роба укупне вриједности 4.223.988 КМ без ПДВ-а,
348 поступака се односи на набавку услуга укупне процијењене вриједности
7.704.810 КМ, а 86 поступака се односи на набавку радова укупне вриједности
14.935.579 КМ.
Током 2020. године Градска управа Града Бања Лука је провела укупно 386
поступака јавних набавки укупне уговорене вриједности 17.824.766 КМ без ПДВ-а (40
отворених поступака укупне уговорене вриједности 13.100.419 КМ, 74 конкурентска
захтјева за достављање понуда укупне уговорене вриједности 1.360.864 КМ, 39
преговарачких поступака без објаве обавјештења укупне уговорене вриједности
2.242.016 КМ, два конкурса за израду идејног рјешења укупне уговорене вриједности
127.595 КМ и 231 директни споразум укупне уговорене вриједности 993.872 КМ). Од
тога се 75 поступака односе на набавку роба укупне уговорене вриједности од
1.792.628 КМ, 255 поступака се односи на набавку услуга укупне угово рене
вриједности 5.989.791 КМ и 56 поступака на набавку радова укупне уговорене
вриједности 10.042.347 КМ. Најзначајније набавке односе се на изградњу и
реконструкцију градских саобраћајница, локалних и некатегорисаних путева,
одржавање јавне хигијене, зелених површина, изградњу моста, доградње и
изградње објеката (вртића, спортских дворана) и друго.
Ревизијским испитивањима обухваћено је 14 поступака јавних набавки вриједности
12.067.209 КМ без ПДВ-а (девет отворених поступака, два конкурентска захтјева за
достављање понуда, два преговарачка поступка без објаве обавјештења и један
директни споразум) односно 68% вриједности укупно проведених.
У поступцима јавних набавки Градске управе које су биле обухваћене ревизијским
испитивањима нису утврђена значајнија одступања и неусклађености са Законом о
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јавним набавкама („Службени гласник Републике Српске“, број 38/14) (у даљем
тексту: Закона).
Набавке прехрамбене робе, свјежег меса и месних производа у ЈУ ЦС „Борик“
вршене су на основу закључених оквирних споразума из 2019. године, након
проведених поступака јавне набавке путем конкурентског захтјева. У току 2020.
године достигнута је максимална вриједност наведених оквирних споразума те су се
набавке проводиле путем директних споразума. Наведено није у складу са чланом
15. став (6) и чланом 87. став (3) Закона о јавним набавкама који прописују
вриједносне разреде за провођење поступака путем директног споразума као и
недозвољавање дијељења предмета набавки у циљу избјегавања провођења
одговарајућег поступка.
У Центру за развој пољопривреде и села код набавке додатних (непредвиђених)
радова на санацији и адаптацији пословног простора „Крајишка кућа“ проведене
путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, додатни радови изведени су
прије провођење процедуре јавне набавке, што није у складу са чланом 3. и 6. Закона
о јавним набавкама.
Набавка услуга штампања (вриједности 12.780 КМ) у ЈУ КЦ Бански двор проведена
је путем поступка о додјели уговора о услугама из Анекса II дио Б, што није у складу
са чланом 8. став (1) Закона о јавним набавкама, јер се ове услуге не могу сврстати
под културне услуге из тачке 10. Анекса II дио Б, нити су као такве наведене под било
којом тачком Анекса II дио Б.
Туристичка организација није на веб-страници објавила основне елементе уговора
за поступке јавних набавки, што није у складу са чл. 75. став (2) Закона, односно
чланом 2. став (1) Упутства о објави основних елемената уговора и измјенa уговора.
Препоручује се директору ЈУ СЦ „Борик“ и директору ЈУ КЦ „Бански двор“
да обезбиједе да се јавне набавке проводе поступцима у складу са
дефинисаним вриједносним разредима сходно члану 14. односно 87. Закона о
јавним набавкама.
Препоручује се директору Центра за развој пољопривреде и села да
обезбиједи да се поступак јавних набавки проводи у складу са општим
принципима из члана 3. и 6. Закона о јавним набавкама.

5.

Припрема и доношење буџета

Одлуком о усвајању буџета Града Бања Лука за 2020. годину („Службени гласник
града Бања Лука“ број 40/19) утврђен је буџет у износу од 150.702.000 КМ.
Ребаланс буџета усвојен је Одлуком Скупштине о усвајању ребаланса буџета Града
Бања Лука за 2020. годину („Службени гласник града Бања Лука“, број 27/20) којом
је утврђен буџет у износу од 155.890.000 КМ и то за буџетске расходе у износу од
101.913.580 КМ, издатке за нефинансијску имовину у износу од 36.922.660 КМ,
издатке за отплату дугова у износу од 8.394.000 КМ и остале издатке у износу од
8.659.760 КМ.
Буџетске расходе у највећем износу чине текући расходи у износу од 99.667.030 КМ
и то расходи за лична примања (39.328.490 КМ), расходи коришћења роба и услуга
(28.853.310 КМ), субвенције (2.967.310 KM), грантови (6.805.530 КМ), дознаке
(16.067.400 КМ), расходи финансирања (2.989.500 КМ), расходи финансирања,
други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар
јединица власти (518.990 КМ), расходи по судским рјешењима 2.136.500 КМ, као и
трансфери (1.246.550 КМ). Буџетска резерва је планирана у износу од 1.000.000 КМ.
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Ребалансом буџета планирана је расподјела суфицита из ранијег периода у износу
од 8.601.650 КМ и односи се на средства по основу расподјеле суфицита из 2017.
године (91.260 КМ), неутрошених намјенских средстава из 2017. године (305.070
КМ), расподјеле суфицита из 2018. године (1.098.790 КМ), неутрошених намјенских
средстава из 2018. године (924.230 КМ), расподјеле суфицита из 2019. године из
укинутих резервација са 31.12.2018. године (1.051.000 КМ), нераспоређеног
суфицита за 2019. годину (3.146.100 КМ) и неутрошених намјенских средстава из
2019. године (1.985.200 КМ).
Након ребаланса извршене су реалокације средстава у оквиру истог буџетског
корисника у укупном износу од 1.639.742 КМ и између буџетских корисника у укупном
износу од 4.858.840 КМ. Расподјела буџетске резерве (планирана у износу од
1.000.000 КМ) извршена је у износу од 679.000 КМ.
Tрансфер између различитих јединица власти дозначен од стране Фонда
солидарности Републике Српске планиран је на позицији трансфери унутар исте
јединице власти у износу од 4.050.100 КМ, што није у складу са чланом 15. Закона о
буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) који прописује припрему и доношење буџета на основу
стандардне буџетске економске класификације.

6.

Финансијски извјештаји

Град је сачинио консолидоване обрасце финансијских извјештаја Биланс стања,
Биланс успјеха, Периодични извјештај о извршењу буџета (у даљем тексту: ПИБ),
Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима (у даљем
тексту: ПИФ) и Биланс новчаних токова у складу са чланом 46. Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике
Српске“,број 15/17).
Град није у потпуности извршио консолидацију приликом сачињавања
Консолидованог финансијског извјештаја за 2020. годину како је прописано чланом
123. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике
Српске“, број 115/17 и 118/18), јер није извршио укључивање ентитета под контролом
ЈЗУ Дом здравља Бања Лука, додавањем нето имовине/капитала из биланса стања
истог у Консолидовани биланс стања с обзиром да учешће у капиталу по основу
оснивачког улога истог није исказано у ГКТ, што је наведено под тачком 6.3.1.2.
извјештаја.
Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се консолидација ентитета
јавног сектора који нису буџетски корисници врши у складу са чланом 123.
Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.

6.1.

Извјештај о извршењу буџета

Извршење буџета Града за период 01.01-31.12.2020. године исказано је у обрасцу
ПИБ на рачуноводственом фонду (01), што представља буџет у ужем смислу и
обрасцу ПИФ извршење по свим фондовима.
Град је у обрасцу ПИБ у 2020. години исказао укупне буџетске приходе, примитке и
расподјелу суфицита у износу од 149.731.836 КМ (96% у односу на ребаланс), док
су укупни расходи и издаци исказани у износу од 142.861.506 КМ (92% у односу на
ребаланс). У обрасцу ПИФ-у исказани су укупни приходи, примици и расподјела
суфицита у износу од 156.752.061 KМ након елиминације од 4.264.432 КМ као и
укупни расходи и издаци у износу 148.324.050 КМ након елиминације.
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У поступку консолидације, извршена је елиминација на трансферима унутар исте
јединице власти и осталим примицима и издацима.
У обрасцу ПИФ на позицији расподјела суфицита из претходног периода у износу од
6.538.186 KM исказана су средства из расподјеле суфицита из ранијих година у
износу од 4.900.531 КМ и неутрошених намјенских средстава у износу од 1.637.655
КМ (фонд 01 у износу од 6.053.645 КМ, фонд 02 у износу од 163.995 КМ и фонд 03 у
износу од 320.546 КМ), што је објелодањено и у Напоменама уз финансијске
извјештаје.

6.1.1.

Приходи и примици

Град је исказао приходе и примитке у износу 150.213.875 KM од чега приходи износе
124.159.318 KM, а примици 26.054.557 КМ. Приходи (128.331.622 КМ) су исказани на
фонду 01 (буџет у ужем смислу) у износу од 119.461.469 КМ, на фонду 02 у износу
од 408.793 КМ, на фонду 03 1.281.315 КМ, на фонду 04 у износу од 2.435.480 КМ и
на фонду 05 (фонд за посебне пројекте) у износу од 4.744.565 КМ.
Примици (26.146.685 КМ) су исказани на фонду 01 у износу од 24.216.722 КМ, фонду
02 у износу од 810.045 КМ, фонду 03 у износу од 12.211 КМ, фонду 05 у износу од
1.107.707 КМ.

6.1.1.1.

Приходи

Приходе чине порески приходи, непорески приходи, грантови и трансфери између
или унутар јединица власти.
Порески приходи исказани у износу од 69.561.033 КМ највећим дијелом односе се на
индиректне порезе прикупљене преко Управе за индиректно опорезивање БиХ
(47.481.643 КМ), порезе на лична примања и приходе од самосталних дјелатности
(13.243.235 КМ), порезе на имовину (7.750.606 КМ) и остале пореске приходе
(1.059.173 КМ).
Непорески приходи исказани су у износу од 39.691.328 КМ и то на фонду 01 у износу
од 39.334.315 КМ и на фонду 02 у износу од 408.793 КМ. У највећем износу односе
се на приходе од закупа и ренте (8.563.771 КМ), административних накнада и такси
(1.290.885 КМ), комуналних накнада и такси (8.600.613 КМ), накнада по разним
основама (15.432.987 КМ), пружања јавних услуга (3.023.877 КМ) и остале непореске
приходе (2.418.895 КМ).
Приходи на фонду 02 односе се на приходе од закупа и ренте, од пружања јавних
услуга и из трансакција размјене са буџетским корисницима унутар исте јединице
власти контролисаних буџетских корисника у износу од 408.793 КМ.
Приходи од закупа и ренте највећим дијелом односе се на приходе од земљишне
ренте (6.944.357 КМ) и од давања у закуп објеката (1.614.870 КМ).
Одлукама о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник Града
Бања Лука“, број 15/14, 8/15, 10/16, 4/17, 8/17 и 2/18), Одлуком о висини накнаде за
трошкове уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Града
Бања Лука“, број 11/18 и 13/18) и Oдлуком о утврђивању основице за обрачун ренте
(„Службени гласник Града Бања Лука“, број 8/17) дефинисан је начин обрачуна и
дата је могућност инвеститорима, који неизграђено градско грађевинско земљиште
опремају властитим средствима, да плаћају ренту у цјелокупном обрачунатом
износу, а трошкове уређења тек након коначног обрачуна вриједности земљишта и
инфраструктуре. Издата рјешења су са роком важења од годину дана. С тим у вези,
евидентирана су потраживања, обрачунски приход односно непорески приход само
за рјешења за које је уплаћен један дио или у цјелости накнада по рјешењу. Рјешења
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на дан 31.12.2020. године за које није истекао период важења исказују се као
потенцијална имовина.
Приходи од давања у закуп објеката исказани су у оквиру фонда 01 у износу од
1.589.096 КМ и фонда 02 у износу од 25.774 КМ. На фонду 01 приходе од давања у
закуп објеката у највећем износу чине приходи Градске управе (1.391.542 КМ) и ЈУ
СЦ „Борик“ (145.649 КМ). На фонду 02 у износу од 25.774 КМ исказани су приходи
од закупа у оквиру ЈУ СЦ „Борик“.
Укупни приходи ЈУ СЦ „Борик“ односе се на закуп простора за рекламирање
привредних субјеката (54.392 КМ), закуп сале за одржавање културно забавних
активности (18.716 КМ), закуп сала за одржавање спортских и рекреативних
активности (7.947 КМ) и закуп пословних простора у склопу СЦ Борик и Обилићево
привредним субјектима (90.366 КМ). Наведени приходи реализовани су по основу
Уговора о закупу (простора за рекламу, сале за спорт и рекреацију или култу рне
догађаје и пословне просторе) једнократно или за одређен временски период.
Градска управа остварује приходе по основу издавања под закуп пословних
простора (563.714 КМ) и гаража у власништву Града (145.084 КМ), закупа кабловске
канализације (529.811 КМ), закупа јавних површина за постављање рекламних
паноа, закупа градског грађевинског земљишта (47.291 КМ), закупа под посебним
условима (92.719 КМ) и друге. Интерним актима Града наведеним у тачки 3.
извјештаја дефинисане су процедуре у вези издавања пословних простора и гаража
и почетна закупнина. За дио процедура изостали су интерни контролни поступци,
што је наведено под тачком 3. извјештаја.
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга исказани су у износу од
28.348.362 КМ, а односе се на административне накнаде и таксе (1.290.885 КМ),
комуналне накнаде и таксе (8.600.613 КМ), накнаде по разним основама (15.432.987
КМ) и приходе од пружања јавних услуга (3.023.877 КМ).
Приходе од комуналне накнаде и таксе у највећем износу чине приходи од
комуналне таксе на фирму, (3.860.533 КМ), за коришћење простора на јавним
површинама (307.842 КМ), за коришћење рекламних паноа (1.122.675 КМ), за
коришћење простора за паркирање (3.031.398 КМ), боравишне таксе (123.851 КМ),
комуналне таксе на остале предмете таксирања (148.002 КМ).
Одлуком о додјели субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног
имена пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона
(COVID-19) у граду Бања Лука, за мјесец март, април и мај 2020. године пословни
субјекти којима је забрањен рад ослобођени су плаћања таксе за овај период, док су
одређени субјекти којима је рад био ограничен или отежан, ослобођени плаћања
50% обавезе.
Накнаде по разним основама у највећем износу односе се на накнаде за уређење
грађевинског земљишта (7.195.842 КМ), од чега се на накнаду за уређење
грађевинског земљишта, посматрано без накнаде по уговорима са инвеститорима
односи 3.191.035 КМ и накнаду за уређење грађевинског земљишта по уговорима са
инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта односи
4.004.807 КМ. Износ од 4.004.807 КМ се односи на оприходована потраживања од
инвеститора према уговорима о финансирању опремања градског грађевинског
земљишта, код којих се набавка земљишта и комуналне инфраструктуре компензује
за поменуте накнаде.
Приходи по посебним прописима исказани су у износу од 2.931.522 КМ а односе се
на накнаде за шуме (359.086 КМ), концесионе накнаде (384.282 КМ), накнаде за воде
(936.304 КМ), средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара
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(1.823.710 КМ), боравишну таксу (123.851 КМ), накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта (304.287 KM). Реализација свих претходно наведених
прихода по основу накнада, планирана је посебним програмима потрошње и о
истима су сачињени извјештаји.
Приходи од пружања јавних услуга исказани су у износу од 3.023.877 КМ. У оквиру
фонда 01 исказани су у износу од 2.641.285 КМ а у оквиру фонда 02 у износу од
382.592 КМ.
Градска управа је на фонду 01 исказала износ од 54.848 КМ остварених прихода од
пружања услуга, док се износ од 2.586.435 КМ односи на властит е приходе од
пружања јавних услуга (врста прихода 722591) буџетских корисника вршењем своје
законом и подзаконским актима додијељење дјелатности. У највећем износу односе
се на приходе ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање (боравак дјеце и
друго) у износу од 1.918.214 КМ.
Приходи од пружања јавних услуга код Центра за развој пољопривреде и села
(285.897 KM) и Туристичке организација града Бањалука (21.118 KM) у цјелости су
евидентирани у оквиру фонда 02. Ови приходи остварени су продајом млијека,
житарица, меда, излучене стоке и других извршених услуга.
За износ од 285.897 КМ властити приходи Центра за развој пољопривреде и села су
прецијењени за колико су потцијењени обрачунски приходи (приходи од реализације
залиха довршених учинака и добици од продаје) и примици за нефинансијску
имовину (од залиха довршених учинака и од продаје биолошке имовине) јер приходи
од продаје млијека, стоке и других производа нису евидентирани у складу са чланом
31. и 54. став (6) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим поли тикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, што је наведено под тачкама
6.2.1, 6.3.1.1. и 6.3.1.2. извјештаја.
Остали непорески приходи исказани су у износу од 2.418.895 КМ и највећим дијелом
односе се на уплате Водовода а.д. Бања Лука (1.960.010 КМ) за сервисирање
обавеза по кредитном пројекту „KfW“. На основу уговора са Водовод а.д. Бања Лука
из 2011. године дефинисан је начин прикупљања средстава од наплате воде и
канализације за одвођење отпадних вода за отплату кредитних средстава по
Уговору о преносу кредитних средстава за финансирање пројекта Градски систем
водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у Граду. Отворен је намјенски рачун
за прикупљање наведених средстава на начин да ће се вршити аутоматски
трансфер дијела средстава уплаћених на жиро рачуне Водовода у износу од 35% од
појединачне уплате на рачун Града искључиво за наведену намјену. Отплата
ануитета по кредитном задужењу дефинисана је полугодишње. У 2020. години
укупан прилив средстава на рачун је 3.896.917 КМ, након плаћања ануитета
полугодишње се врши поврат средстава Водоводу а.д. Бања Лука за више уплаћен
износ (01.06.2020. извршен је поврат од 849.584 КМ, а на 31.12.2020. године
исказана обавеза за поврат у износу од 1.087.327 КМ).
Грантови су исказани у износу од 1.041.968 КМ, а односе се грантове из земље и из
иностранства.
Грантови из иностранства исказани су у износу од 886.434 КМ, од чега на фонду 01
у износу од 330.951 КМ, на фонду 03 у износу од 352.849 КМ и на фонду 05 у износу
од 202.634 КМ. Грантови из иностранства буџетских корисника на фонду 03 односе
се на донацију Међународне организације рада Градско ј развојној агенцији за
пројекат „Подршка успостављању и развоју предузећа кроз успостављање новог
механизма подршке за оснивање и развој фирми за лица млађа од 30 година“ у
износу од 305.787 КМ, донацију „UNDP“-a Градској развојној агенцији за пројекат
„Побољшање туристичких, саобраћајних и осталих услуга кроз развој паметног
аутобуског стајалишта са инфо туристичким дисплејом“ у износу од 1.630 КМ.
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Грантови из иностранства буџетских корисника на фонду 05 односе се на донације
Interreg CBC BiH-HR-CG и Interreg Adrion Ionian-ЕУ и Република Грчка Градској
развојној агенцији за пројекте „Побољшање приступа и доступности здравствених и
социјалних услуга“ у износу од 120.796 КМ. Овај пројекат се реализује са ЈУ Центар
„Заштити ме“ и ЈУ Центар за образовање, васпитање и рехабилитацију слушања и
говора.
Трансфери између или унутар јединица власти су исказани у износу од 13.864.989
КМ и то на фонду 01 у износу од 10.144.725 КМ, на фонду 03 у износу од 863.377 КМ,
на фонду 04 у износу од 2.435.480 КМ и на фонду 05 у износу од 4.541.931 КМ.
Трансфери између различитих јединица власти у највећем износу односе се на
трансфере од ентитета (13.855.198 КМ). На фонду 01 у највећем износу односе се
на трансфере одобрене од Министарства здравља и социјалне заштите Репу блике
Српске по основу Закона о социјалној заштити Републике Српске (5.679.034 КМ). На
фонду (03) у највећем износу односе се на средства која су дозначена од
Предсједника Републике Српске Центру “Заштити ме” за пројекат “С љубављу
храбрим срцима за изградњу ресурсног центра” (627.455 КМ). На фонду (04) исказан
је износ примљеног трансфера са escrow рачуна (2.148.935 КМ) за изградњу
паралеле преко економије до Санске улице. На фонду 05 у највећем износу односи
се на трансфер Фонда солидарности за обнову Републике Српске (4.046.050 КМ).
Трансфери унутар исте јединице власти на фонду 01 исказани су у износу од
4.046.190 КМ, на фонду 03 у износу од 7.050 КМ и на фонду 05 у износу од 67.284
КМ. На фонду 05 у највећем износу односи се на трансфер одобрен од Градске
развојне агенције Центру „Заштити ме“ за реализацију проје кта ASIQ у износу од
33.956 КМ.
Трансфери унутар исте јединице власти на фонду (01) у износу од 4.046.050 КМ
односе се на средства дозначена од Фонда солидарности за обнову Републике
Српске, за санацију посљедица пандемије. У обрасцу ПИФ трансфери између
различитих јединица власти на фонду (01) мање су исказани у износу од 4.046.050
КМ за колико су више исказани трансфери између различитих јединица власти на
фонду (05), јер фондовска евиденција није вршена у складу са чланом 140. и 141.
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике. Трансфери од Фонда солидарности су погрешно
планирани у ребалансу буџета на позицији трансфера унутар исте јединице власти
умјесто на трансферима од ентитета (трансфере између различитих јединица
власти), што је наведено под тачком 5. извјештаја. Прекњижавање фондовске
класификације са фонда (05) на фонд (01) у току године није вршено сторно
износима.
Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се трансфери исказују и
класификују у складу са чланом 140. и 141. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.

6.1.1.2. Примици
Примици се односе на примитке за нефинансијску имовину у износу од 1.296.953 КМ
(на фонду 01 у износу од 646.741 КМ и на фонду 02 у износу од 650.212 КМ), од
финансијске имовине (1.066.567 КМ), од задуживања (18.523.608 КМ) и остале
примитке (5.167.429 КМ).
Примици за нефинансијску имовину исказани су на фонду 01 у износу од 646.741 КМ
и на фонду 02 у износу од 650.212 КМ.
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У највећем износу односе се на примитке за земљиште (522.685) на фонду 01, као и
примитке по основу залиха материјала, учинака, робе и сл. на фонду 02 у износу од
(650.212 КМ).
Примици за земљиште односе се на примитке од продаје непокретности у пословној
зони „Јелшинград“ (262.000 КМ) као и примитке од продаје неизграђеног градског
грађевинског земљишта за које је утврђен губитак статуса непокретности у општој
употреби-јавног добра.
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених
пословања исказани су у износу од 123.396 КМ, а односе се на примитке од продаје
гаража у власништву Града.
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентар а, амбалаже и
слично исказани на фонду 02 у износу од 650.212 КМ углавном се односе на
примитке по основу залиха довршених учинака и залиха робе у малопродаји у ЈУ СЦ
Борик (220.140 КМ) као и Центру за развој пољопривреде и села (271.351 КМ) за
залихе робе у малопродаји (Крајишка и Херцеговачка кућа).
Због погрешног евидентирања прихода од продаје млијека и стоке у Центру за развој
пољопривреде и села властити приходи буџетских корисника су прецијењени за
285.898 КМ, док су за исти износ потцијењени обрачунски приходи (приходи од
реализације залиха довршених учинака и добици од продаје) и примици за
нефинансијску имовину (од залиха довршених учинака и од биолошке имовине), што
је образложено под тачкама 6.1.1.1, 6.2.1, 6.3.1.1. и 6.3.1.2. извјештаја.
Примици од задуживања исказани су на фонду (01) у износу од 17.508.024 КМ и
односе се на примитке од издатих ХОВ (12.012.000 КМ) и примитке по основу узетих
зајмова (5.496.024 КМ). На фонду (05) исказани су примици по основу узетих зајмова
из иностранства у износу од 1.015.584 КМ.
Примици по основу емитованих ХОВ односе се на средства треће емисије обвезница
у износу од 12.000.000 КМ и припадајуће емисионе премије од 12.000 КМ.
Примици од узетих зајмова на фонду (01) односе се на примитке по основу кредита
ЕБРД за пројекат „Вода 1“ у износу од 5.296.024 КМ и примитак по основу
краткорочног задужења Града у износу од 200.000 КМ. На фонду (05) исказан је
примитак по основу дугорочног задужења код ЕБРД из 2020. године за пројекат
„Вода 2“ у износу од 1.015.584 КМ.
Остали примици у највећем износу односе се на исказане примитке по основу
примљених депозита и кауција и уплаћених гаранција за извршење посла (2.327.518
КМ), по основу ПДВ-а (1.702.755 КМ), по основу рефундирања накнада плата од
Фонда здравственог осигурања и Фонда дјечије заштите и др.

6.1.2.

Расходи и издаци

Град је исказао расходе и издатке у износу 148.324.050 KM, након елиминација од
4.264.432 КМ од чега расходи износе 97.098.549 KM, а издаци износе 51.225.501 КМ.
Расходи су исказани на фонду 01 (буџет у ужем смислу) у износу од 96.512.800 КМ,
на фонду 02 у износу од 312.159 КМ, на фонду 03 у износу од 165.363 КМ и на фонду
05 у износу од 4.280.531 КМ.

6.1.2.1. Расходи
Расходи за лична примања исказани су у износу од 38.669.073 КМ. Односе се на
расходе за бруто плате запослених у износу од 31.963.863 КМ, расходе за бруто
накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада у износу
од 5.346.717 КМ, расходе за накнаде плата запослених за вријеме боловања,
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родитељског одсуства и осталих накнада плата у износу од 980.469 КМ и расходе
за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) у износу од 378.024 КМ.
Расходе за лична примања у Градској управи чине расходи за бруто плате у износу
од 19.167.643 KM, расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања у
износу од 2.806.692 KM (превоз на посао и са посла у износу од 262.901 КМ, топли
оброк у износу од 1.113.740 КМ, регрес у износу од 391.680 КМ, јубиларн е награде у
износу од 18.117 КМ, дневнице за службена путовања у износу од 9.660 КМ и на
порезе и збирне доприносе на накнаде), расходи за накнаду плата запослених за
вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата у износу од
610.099 КМ и расходи за отпремнине и једнократне новчане помоћи у износу од
259.877 КМ.
Обрачун плата запослених у Градској управи извршен је на основу цијене рада која
је виша од прописане чланом 5. став (6) Посебног колективног уговора за запослене
у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 20/17, 85/18 и 21/20) и на основу коефицијената утврђених испод нивоа
дефинисаног интервала сходно члану 6. став (2) Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самуправе.
Обрачун плата фукционера врши се у складу са Законом о статусу функционера
јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 96/05),
Одлуке о регулисању плата функционера („Службени гласник Града Бања Лука“, бр.
27/05, 2/07, 11/08, 3/13 и 20/14) и Одлуке о висини просјечне нето плате Града Бања
Лука за 2019. годину.
Расходи за лична примања буџетских корисника исказани су у износу од 15.824.762
КМ, а чине их расходи за бруто плате (12.796.220 КМ), расходи за бруто накнаде
трошкова и осталих личних примања (2.540.024 КМ), расходи за накнаду плата
запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата
(370.370 КМ) и расходи за отпремнине и једнократне новчане помоћи (118.148 КМ).
У највећем износу односе се на лична примања ЈУ „Центар за предшколско
васпитање и образовање“ у износу од 7.635.398 КМ које чине расходи за бруто плате
(6.196.973 КМ), расходи за бруто накнаде трошкова и ост алих личних примања
запослених (1.273.168 КМ), расходи за накнаду плата запослених за вријеме
боловања, родитељског одсуства (113.894 КМ) и расходи за отпремнине и
једнократне помоћи (51.363 КМ).
ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање је при обрачуну плата и н акнада
запослених примјењивао Појединачни колективни уговор за запослене у ЈУ „Центар
за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука са измјенама и допунама од
24.04.2008. године и 19.04.2012. године. Исти није усклађен са Посебним
колективним уговором за запослене у области образовања и културе Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 70/19) у дијелу који се односи
на примијењене коефицијенте за обрачун плата, остваривања права и висине
обрачунатих накнада и других права из радног односа.
Према Одлуци директора о исплати мјесечног повећања коефицијента за послове
руковођења од 01.09.2016. године, допуни те Одлуке од 08.11.2019. године и Одлуке
о исплати мјесечног повећања основне плате главним васпитачима и замјеницима
главних васпитача увећавала се плата у одређеним процентима. Управни одбор
Центра је дана 08.10.2020. године донио Одлуку о стављању ван снаге све три
наведене одлуке.
Обрачун и исплата јубиларних награда није у складу са Посебним колективним
уговором за запослене у области образовања и културе Републике Српске нити у
складу са Појединачним колективним уговором за запослене у ЈУ „Центар за
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предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука који је према рјешењима био
основ за исплату.
Приликом обрачуна накнада на име помоћи радницима просјечна плата која је узета
као основ за обрачун истих није у складу са временским периодом стицања права
на односне помоћи. Такође, Одлуком о начину исплате топлог оброка из 2016.
године дефинисано је да ће се исти обрачунавати у висини од 1% просјечне нето
плате у Републици Српској за претходну годину за сваки дан рада, што није учињено
јер се приликом обрачуна накнаде узимала просјечна плата из 2015. године, а не из
претходне године, те је исти обрачунат у мањем износу у односу на висину
прописану Одлуком.
Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од 26.702.045
КМ, од тога на фонду 01 у износу од 26.253.163 КМ, на фонду 02 у износу од 266.942
КМ, на фонду 03 у износу од 92.838 КМ и на фонду 05 у износу од 89.102 КМ.
Расходи по основу закупа исказани су у износу од 331.083 КМ. У највећем износу
односе се на расходе закупа пословних објеката ЈУ Центар за предшколско
васпитање и образовање и ЈУ СЦ „Борик“ у износу од 118.571 КМ и средњих школа.
ЈУ СЦ „Борик“ у 2018. години поднио је Граду Иницијативу за расписивање јавног
позива за рјешавање питања смјештаја куглане на начин да се закупи простор на 20
година, након чега би исти био купљен по „привилегованој цијени“ и прешао у
власништво Града. Са наведеним, а према изјашњењу, Град није био сагласан.
Након доношења Одлуке о покретању поступка набавке услуге вишегодишњег
закупа пословног простора са пратећим садржајем у 2019. години ЈУ СЦ „Борик“
обратила се Граду тражећи сагласност на закључење уговора након упућеног јавног
позива и пристигле понуде. Према изјашњењу Града наведено је да Град као
оснивач ЈУ СЦ „Борик“ не даје сагласност на закључење уговора установа чији је
оснивач сходно члану 19. став (1) тачка 1) до 4) Закона о систему јавних служби,
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12).
Управни одбор ЈУ СЦ „Борик“ у 2019. години донио је Одлуку и допуну исте у 2020.
години којом се овлашћује директор ЈУ СЦ „Борик“ да закључи нотарски обрађени
предуговор и уговор о закупу. Предуговором је дефинисано да је закуподавац о свом
трошку у року од 120 дана од закључења Предуговора, дужан да формално -правно
и технички одвоји пословни простор и проведе га кроз земљишне књиге као засебан
пословни простор. У Предуговору о закупу пословног простора закљученом дана
09.07.2020. године, у сегменту описа некретнине, члан 2. став (1) стоји да је на
предметној некретнини уписана хипотека у корист Procredit bank д.д. У Предуговору
нотар је упозорио да је уписана хипотека и забиљежба забране отуђења и
оптерећења без писмене сагласности. Како је наведено у Предуговору закуподавац
је изјавио да ће се приликом одвајања пословног простора извршити и брисање
хипотеке.
Уговор о закупу пословног објекта површине 652 м2 закључен је дана 03.12.2020.
године на 260 мјесеци између уговорних страна „DEA STIL“ д.о.о. Бања Лука и ЈУ СЦ
„Борик“ са мјесечним износом закупнине од 7.760 КМ без ПДВ-а. Уговором је
дефинисано да је продајна цијена у висини укупне закупнине на цјелокупни период
закупа од 260 мјесеци те да по истеку уговореног периода закупац има право
куповине закупљеног простора без доплате и право својине прелази на закупца.
Такође, уговором је дефинисано да закупац ЈУ СЦ „Борик“ без даљњег питања и
знања закуподавца у свим јавним евиденцијама о непокретности и правима на њима
изврши упис забиљежбе закључења овог уговора о закупу, забиљежбе забране
оптерећења предметне некретнине без писане сагласности закупца и забиљежбе
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постојања услова за закључење уговора о преносу права својине. Уколико дође до
раскида уговора од стране закупца или једностраног раскида од стране закуподавца
из разлога који је скривио закупац (неплаћање двије узастопне закупнине или
кашњење са плаћањем једне закупнине дуже од 45 дана) дефинисано је да је
закупац дужан да у року од 30 дана од раскида уговора исплати износ у висини 30%
износа закупнина за период од дана раскида уговора до дана истека уговореног
времена закупа од 260 мјесеци.
Предмет закупа у уговору ослобођен је хипотеке, међутим приликом сачињавања
уговора нису извршене провјере у вези постојања евентуалних терета над
предметном некретнином, што је прихваћено од уговорних страна.
Нефинансијска имовина у сталним средствима потцијењена је у најмањем износу
дисконтоване вриједности будућих плаћања за 1.439.581 КМ и обавезе за набавку
сталне имовине потцијењене у најмањем износу за 1.430.502 КМ, прецијењени су
расходи закупа у износу од 7.760 КМ за колико су потцијењени издаци за отплату
дугова по основу плаћене рате закупа за децембар 2020. године, јер није извршено
признавање трансакција по Уговору о закупу пословног простора у складу са
параграфом 28. МРС-ЈС 13 Лизинг и чланом 61. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике, а које испуњавају услове сходно параграфима 15. и 16. под а) МРС-ЈС 13
Лизинг јер је намјена закупа по предмету уговора финансирање куповине имовине и
увођење закупца у посјед по отплати уговорене вриједности те на осн ову других
уговорених услова иста води класификовању лизинга као финансијског лизинга.
Расходи за материјал за посебне намјене исказани у износу од 861.491 КМ, од чега
на фонду 01 у износу од 842.635 КМ, фонду 02 у износу од 11.502 КМ и фонду 03 у
износу од 7.354 КМ, у највећем износу односе се на расходе за материјал за посебне
намјене исказане у износу од 613.878 КМ у ЈУ Центар за предшколско васпитање и
образовање за прехрамбене артикле и дидактички материјал.
Расходи за материјал за посебне намјене нису евидентирани на основу
вјеродостојних књиговодствених исправа, потцијењени су у износу од 153.207 КМ за
колико су прецијењене залихе дидактичког материјала и прецијењени за износ од
56.000 КМ за исказане расходе које не припадају обрачунском периоду 2 020. година,
што није у складу чланом 4, 5 и 51. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, односно
рачуноводственим политикама ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање
и параграфом 7. МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја.
Расходи за текуће одржавање исказани су у износу од 5.625.206 КМ од чега на фонду
01 у износу од 5.579.474 КМ те остало на фонду 02 и 03. У највећем износу односе
се на расходе Градске управе (5.349.512 КМ) одржавање јавне расвјете (365.733
КМ), асфалтних и макадамских саобраћајница (1.798.281 КМ), локалних и
некатегорисаних путева (1.360.751 КМ), интервенција на јавним површинама
(616.406 КМ) и друго.
Расходи по основу путовања и смјештаја исказани су у износу од 324.419 КМ од тога
у Градској управи у износу од 206.673 КМ. У највећем износу односе се на утрошак
горива Градске управе (182.651 КМ) и буџетских корисника (90.807 КМ).
Расходи за стручне услуге исказани су у износу од 3.104.769 КМ од тога у Градској
управи (2.204.643 КМ) и код буџетских корисника (900.126 КМ). Највећим дијелом
исказани су на фонду 01 у износу од 2.947.388 КМ.
У оквиру Градске управе односе се на расходе за остале стручне услуге у износу од
1.056.511 КМ, за трошкове одржавања лиценци у износу од 242.841 КМ, услуге
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информисања и медија у износу од 208.668 КМ, услуге објављивања тендера, огласа
и текстова у износу од 115.914 КМ као и услуге израде елабората и студија у износу
од 106.157 КМ.
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине исказани
су у износу од 8.886.394 КМ, на фонду 01. Ови расходи обухватају расходе за услуге
одржавања зелених површина (1.791.732 КМ), расходе за услуге зимске службе
(587.435 КМ), расходе за услуге чишћења јавних површина (3.428.617 КМ), расходе
по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама (2.188.125 КМ),
расходе по основу утрошка воде на јавним површинама, расходе за услуге уређења
простора, расходе за остале услуге одржавања јавних површина и расходе за услуге
заштите животне средине, а настале по основу више закључених уговора након
проведених законских процедура.
Остали непоменути расходи исказани у износу од 2.795.822 КМ од чега на фонду 01
у износу од 2.677.088 КМ, а разлика на фонду 02, 03 и 05 односе се на расходе за
бруто накнаде за рад ван радног односа и то за бруто накнаде члановима комисија
и радних група у износу од 172.312 КМ, за бруто накнаде скупштинским посланицима
и одборницима у износу од 589.834 КМ, по основу закључених уговора о дјелу у
износу од 511.482 КМ и остале бруто накнаде за рад ван радног односа у износу од
345.877 КМ.
Висина одборничких накнада дефинисана је Одлуком о одређивању новчане
накнаде одборницима Скупштине града и члановима радних тијела Скупштине
(„Службени гласник Града Бања Лука“, број 27/09, 37/16). Исте се обрачунавају и
исплаћују у складу са наведеном Одлуком.
У највећем износу код буџетских корисника односе се на бруто накнаде по основу
закључених уговора о ауторском дјелу у ЈУ КЦ „Бански двор“ 215.384 КМ, као и на
бруто накнаде члановима управних одбора (114.895 КМ).
Расходи финансирања и други финансијски расходи исказани су у износу од
2.864.244 КМ. Односе се на расходе по основу камата на хартије од вриједности
(330.120 КМ), примљене зајмове у земљи (1.629.753 КМ), примљене зајмове из
иностранства (713.388 КМ), трошкове сервисирања примљених зајмова (179.539 КМ)
и расходе по основу затезних камата (11.444 КМ).
Расходи по основу камата на хартије од вриједности односе се на камату по основу
2. емисије обвезница Града у износу од 210.120 КМ и камату по основу 3. емисије
обвезница Града у износу од 120.000 КМ.
Расходи по основу камата на примљене зајмове у највећем износу односе се на
камате по основу кредита са Конзорцијумом банака (UnicreditBank а.д. Бањалука,
НЛБ банка а.д. Бањалука и Комерцијална банка а.д. Бањалука) у износу од 1.609.724
КМ и по краткорочном кредиту код Комерцијалне банке а.д. Бања Лука у износу од
17.920 КМ.
Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства односе се у
највећем износу на камате по основу примљених зајмова од Европске банке за
обнову и развој (EBRD) у износу од 662.082 КМ.
Трошкови сервисирања примљених зајмова обухватају трошкове обраде
краткорочног кредита, трошкове мјеница за 3. емисију обвезница и трошкове
накнаде за неповучена средства по основу кредита од EBRD по пројекту „Вода 1“ у
износу од 41.663 КМ, трошкове обраде кредит а EBRD за пројекат „Вода 2“ у износу
од 117.350 КМ и накнаде за неповучена средства по том кредиту у износу од 19.326
КМ.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Града Бања Лука за период
01.01-31.12.2020. године

29

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти
253.454 КМ, односе се на камате по основу зајмова примљених о д ентитета (220.839
КМ) и трошкове провизије и осталих накнада по овим зајмовима (32.615 КМ).
Субвенције су исказане у износу од 2.254.361 КМ од тога на фонду 01 у износу од
2.222.111 КМ и на фонду 03 у износу 32.250 КМ. У највећем износу односе се на
субвенције нефинансијским субјектима у области пољопривреде, водопривреде и
шумарства (1.119.060 КМ), нефинансијским субјектима у области саобраћаја и веза
(696.995 КМ) и нефинансијским субјектима у осталим областима (405.047 КМ). На
фонду (03) исказане субвенције односе се на субвенције Градске развојне агенције
из пројекта „Подршка успостављању и развоју предузећа кроз успостављање новог
механизма подршке за оснивање и развој фирми за лица млађа од 30 година“.
Грантови су исказани у износу од 6.424.984 КМ од тога на фонду (01) 6.372.417 КМ
који се у цјелокупном износу односе на грантове у земљи. У оквиру фонда (05)
исказан је износ од 52.567 КМ грантова у иностранству, а односи се на грантове
Градске развојне агенције у оквиру пројекта „ASIQ - Побољшање здравствених и
социјалних услуга за инклузију дјеце са сметњама у развоју“, из средстава донације
Министарства за регионални развој и ЕУ фондова Републике Хрватске.
У оквиру реализованих текућих грантова, у највећем износу су исказани текући
грантови спортским и омладинским организацијама (2.638.361 КМ), организацијама
и удружењима за афирмацију породице и заштиту права жена, дјеце, избјеглих и
расељених лица, бораца и особа са инвалидитетом (808.098 КМ), организацијама и
удружењима у области здравствене и социјалне заштите животне средине и
комуналне дјелатности (737.590 КМ), грантови хуманитарним организацијама и
удружењима (470.316 КМ), организацијама и удружењима у области образовања,
научно-истраживачке дјелатности, културе и информација (372.905 КМ), политичким
организацијама и удружењима (321.395 КМ), док су у оквиру капиталних грантова у
највећем износу исказани грантови организацијама и удружењима у области
здравствене и социјалне заштите (444.509 КМ).
Текући грант Градском олимпијском базену Бања Лука (у даљем тексту: ГОБ)
планиран је ребалансом буџета у износу од 905.000 КМ, а додијељен је у укупном
износу од 1.130.266 КМ, прекорачење је покривено прерасподјелом средстава.
Наведени грант планиран је у оквиру Програма развоја спорта Града Бања Лука са
приоритетним областима финансирања за 2020. годину, односно ревидираног
Програма развоја спорта Града Бања Лука. На основу Одлуке о додјели Олимпијског
базена на коришћење и одржавање ЈП „Aquana“ Водени парк д.о.о. („Службени
гласник Града Бања Лука“ број 18/09) потписан је уговор 03.03.2010. године између
Града и ЈП „Aquana“ д.о.о. Бања Лука о регулисању међусобних права и обавеза гдје
је дефинисано да Град преузима обавезу да на име трошкова одржавања ГОБ -а
суфинансира разлику између прихода и расхода текућег пословања ГОБ-а путем
гранта и то у виду 12 аконтативних мјесечних уплата на рачун ЈП „Aquana“. Чланом
9. уговорено је да је ЈП „Aquana“ д.о.о. обавезна да изради посебан годишњи план и
програм пословања ГОБ унутар ЈП „Aquana“ , са процјеном прихода и расхода у које
су укључени заједнички трошкови, а није укључена амортизација објекта и опреме,
на који сагласност даје Град. Достављен је посебан финансијски план пословања
ГОБ-а за 2020. годину гдје је у планиране приходе ГОБ-а већ укључен грант Града
планиран првобитним буџетом у износу од 950.000 КМ. На наведени план Град није
дао сагласност. Такође достављен је и коначан Извјештај о пословању ГОБ-а за
2020. годину у оквиру Извјештаја ЈП „Aquana“ д.о.о, гдје је израчуната укупна добит
ГОБ-а за 2020. годину у износу од 223.809 КМ.
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Текући грант ЈУ Центар за образовање одраслих Бања Лука у износу од 117.597 КМ
планиран је и додијељен на основу Програма рада и захтјева Одјељења за
образовање, здравство, омладину и спорт и исти није евидентиран на основу
књиговодствене исправе која потврђује да је настао пословни догађај у складу са
чланом 4. и 5. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
За дозначена средства гранта ЈП „Aquana“ д.о.о. Бања Лука и ЈУ Центар за
образовање одраслих Бања Лука није достављен извјештај о утрошку додијељених
средстава што није у складу са чланом 20. став 3) Одлуке о извршењу буџета Града
Бања Лука за 2020. годину.
За ревизијским испитивањима обухваћене грантове, осим претходно наведеног
донесени су одговарајући програми суфинансирања, утврђени су критеријуми и
начин додјеле средстава која се врши према планираним износима и расположивом
буџету, закључени су уговори и достављени извјештаји о утрошеним средствима
корисника.
Дознаке су исказане у износу од 16.294.377 КМ од чега на фонду 01 у износу од
16.254.579 КМ. На фонду (03) евидентиран је износ од 39.798 КМ и обухвата
исплаћене стипендије студентима дефицитарних занимања (12.039 КМ) и исплаћене
дознаке у Центру за социјални рад (27.759 КМ). У оквиру Центра за социјални рад,
исплаћен је највећи дио дознака, а права која остварују корисници социјалне
заштите прописана су Законом о социјалној заштити („Службени гласник Републике
Српске“ број 37/12, 90/16 и 94/19).
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџет а Републике, општина и градова
исказане су у износу 12.638.176 КМ највећим дијелом односе се на додатак за његу
и помоћ другог лица (6.729.566 КМ), сталну новчану по моћ која се исплаћује
штићеницима установа социјалне заштите (1.206.323 КМ), једнократну новчану
помоћ која се исплаћује штићеницима установа социјалне заштите (513.959 КМ),
текуће помоћи у натури које се дају штићеницима (365.000 КМ), остале текуће
помоћи штићеницима (1.565.299 КМ), текуће помоћи породицама погинулих бораца,
ратних војних инвалида и цивилних жртава рата (500.300 КМ), текуће помоћи
ученицима, студентима и појединцима у области науке и културе (1.368.031 КМ),
капиталне помоћи породицама погинулих бораца, ратних војних инвалида и
цивилних жртава рата (206.250 КМ).
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Републике, општина и градова исказане у износу од 3.616.403 КМ, односе се на
дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите за помоћ у кући (228.888 КМ),
дознаке установама за смјештај штићеника (1.931.090 КМ), дознаке хранитељским
породицама (864.995 КМ) и остале дознаке пружаоцима услуге социјалне заштите
(604.143 КМ).
Трансфери између и унутар јединица власти исказани су у износу од 1.200.882
КМ, након елиминација. Односе се на трансфере између и унутар различитих
јединица власти на фонду 01 у износу од 1.208.072 КМ и на фонду 05 у износу од
4.113.334 КМ.
Трансфери између различитих јединица односе се на трансфере ентитету (623.413
КМ), трансфере фондовима обавезног социјалног осигурања (494.289 КМ) и
трансфере јединицама локалне самоуправе (83.180 КМ).
Трансфери ентитету обухватају трансфере Градске управе основним школама на
територији Града (311.214 КМ), Средњошколском дому (73.500 КМ), буџету
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Републике по записницима Пореске управе по поравнањима више или погрешно
уплаћених јавних прихода (138.539 КМ), библиотекама (35.500 КМ), музеју (31.000
КМ), пренос средстава на рачун посебних намјена „С љубављу храбрим срцима“
(10.000 КМ), трансфер Дјечијем позоришту (9.000 КМ), Универзитету Републике
Српске (6.400 КМ) и друго.
Трансфери јединицама локалне самоуправе односе се на укалкулисане трансфере
Града по кварталним записницима Пореске управе из 2020. године.
Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања евидентирани су у оквиру
Градске управе (41.283 КМ) и у оквиру Центра за социјални рад (453.006 КМ), а у
највећем износу односе се на трансфере Фонду здравственог осигурања за
доприносе за здравствену заштиту социјално угрожених лица.
Трансфери унутар исте јединице власти у износу од 4.046.050 КМ на фонду 05 који
су елиминисани у процесу консолидације односе се на евидентирање које је
резултат погрешног планирања и класификације примљеног трансфера од Фонда
солидарности што је образложено под тачкама 5. и 6.1.1.1. извјештаја.
Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се:







приликом обрачуна плата цијена рада и коефицијенти ускладе са
одредбама члана 5. став (6) и члана 6. став (2) Посебног колективног
уговора за запослене у области локалне самуправе Републике Српске;
предузму активности око регулисања међусобних права и обавеза
Града и ЈП „Aquana“ д.о.о. Бања Лука у вези финансирања Градског
олимпијског базена с обзиром на промјену суштине начина
финансирања дефинисаног уговором из ранијих година;
начин планирања и додјеле средстава гранта ЈУ Центар за
образовање одраслих Бања Лука и исказивање истих врши у складу са
економском класификацијом прописаном чланом 15. Закона о
буџетском систему Републике Српске и чланом 13. Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике, те евидентирање врши на основу
књиговодствене исправе која потврђује настанак пословног
догађаја;
подносе извјештаји о утрошку додијељених средстава гранта у
складу са Одлуком о извршењу буџета Града за предметну годину;

Препоручује се градоначелнику и директору ЈУ Центар за предшколско
васпитање и образовање да обезбиједе да се предузму активности око
закључивања Појединачног колективног уговора за запослене у ЈУ „Центар
за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука, а у складу са Посебним
колективним уговором за запослене у области образовања и културе
Републике Српске.
Препоручује се директору ЈУ СЦ „Борик“ да обезбиједи, да се трансакције
које проистичу из Уговора о закупу непокретности признају у складу са
параграфом 28. МРС-ЈС 13 Лизинг и чланом 61. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике.

6.1.2.2. Издаци
Укупни издаци исказани су у износу од 51.225.501 КМ након елиминације од 92.128
КМ. На фонду 01 исказани су у износу од 46.348.706 КМ, фонду 02 у износу од
794.621 КМ, фонду 03 у износу од 308.812 КМ, фонду 04 у износу од 2.435.480 КМ и
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на фонду 05 у износу од 1.430.010 КМ. Односе се на издатке за нефинансијску
имовину (34.049.417 КМ), за отплату дугова (8.077.036 КМ) и остале (9.099.048 КМ).
Издаци за нефинансијску имовину у највећем износу односе се на издатке за
изградњу и прибављање зграда и објеката (17.986.749 КМ), инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката (5.909.687 КМ), набавку
постројења и опреме (2.566.391 КМ), инвестиционо одржавање опреме (43.362 КМ),
биолошку имовину (105.461 КМ), нематеријалну произведену имовину (6 91.092 КМ),
за прибављање земљишта (5.096.349 КМ), за залихе материјала, робе и ситног
инвентара (1.459.629 КМ) и улагање на туђим некретнинама (150.933 КМ).
Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката односе се највећим дијелом
на изградњу саобраћајница и мостова-Шарговачка улица (1.370.000 КМ), моста у
Српским Топлицама (1.849.880 КМ), дјечијег вртића Колибри (1.017.454 КМ),
водоводне мреже Вода 1 (5.994.477 КМ), објеката комуналне инфраструктуре по
уговорима са инвеститорима о уређењу градског грађевинског земљишта (1.486.476
КМ).
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката у
највећем износу односе се на реконструкцију саобраћајница и мостова (2.209.838
КМ), локалних и некатегорисаних путева (1.823.517 КМ), дјечијих вртића (358.569
КМ), адаптација вртића у склопу пројекта економске ефикасности (391.065 КМ).
Издаци за набавку постројења и опреме односе се на набавку рачунарске опреме
(219.251 КМ), саобраћајне сигнализације (186.029 КМ), опреме за цивилну заштиту
(583.216 КМ), комуналне опреме за одлагање отпада (523.938 КМ), моторних возила
(63.760 КМ), пољопривредних возила и машина (149.999 КМ) и други.
Издаци за нематеријалну произведену имовину односе се на израду просторних и
регулационих планова и друге пројектне и урбанистичке документације.
Издаци за прибављање земљишта у износу од 2.515.167 КМ односе се на
прибављање земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања
градског грађевинског земљишта што је образложено под тачком 6.1.1.1 извјештаја.
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара исказани су на фонду 01 у
износу од 939.846 КМ, на фонду 02 у износу од 538.401 КМ и на фонду 03 у износу
од 17.382 КМ. У највећем износу односе се на исказану набавку соли (399.539 КМ)
за зимску службу, материјала за пољопривреду за РЕЦ Мањача у оквиру Центра за
развој пољопривреде и села (179.800 КМ), за залихе материјала и робе у оквиру
Центра за развој пољопривреде и села (348.073 КМ) и за основни материјал залихе
робе и ситан алат и инвентар у ЈУ СЦ „Борик“ (128.158 КМ).
Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми односе се на
улагања Центра за развој пољопривреде и села у адаптацију пословног простора за
рад „Крајишке куће“. Укупна улагања у адаптацију и реновирање објекта износе
135.127 КМ, што је наведено и под тачком 4. извјештаја.
Издаци за отплату дугова односе се на издатке за отплату дугова у износу од
6.015.794 КМ и издатке за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица
власти у износу од 2.061.242 КМ.
Издаци за отплату дугова обухватају издатке за отплату главнице по основу друге
емисије обвезница (798.628 КМ), издатке по основу отплате главнице по кредиту
Balkan Investment banke-пројекат Централно гробље Врбања у износу од 51.489 КМ,
по кредиту са Конзорцијумом банака у износу од 2.679.291 КМ и отплата
краткорочног задужења код Комерцијалне банке а.д. Бања Лука у износу од
1.600.000 КМ те по основу отплате главнице примљених зајмова из иностранства по
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основу кредита EBRD у износу од 680.221 КМ и отплату главнице дуга по EBRD
кредиту по пројекту „Вода 1“ у износу од 206.165 КМ.
Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти
односе се на издатке за отплату главнице дуга по кредиту Свјетске банке за набавку
опреме за прикупљање и транспорт чврстог отпада у износу од 22.736 КМ, Свјетске
банке за реконструкцију и модернизацију пута Кола-Конотари-Зеленци у износу од
94.140 КМ, Владе Краљевине Белгије за пројекат јавне расвјете на подручју Града у
износу од 51.080 КМ, Свјетске банке за пројекат хитног опоравка од поплава у износу
од 113.481 КМ и Кредитног завода за обнову и развој СР Њемачке-Kfw за градски
систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у износу од 1.779.805 КМ.
Остали издаци односе се на издатке по основу ПДВ-а (2.494.512 КМ), по основу
депозита и кауција (1.596.822 КМ), по основу аванса (1.254.038 КМ) и остале издатке
(2.836.434 КМ). Остали издаци односе се отплату дуга приспјелим купонима
дугорочних обвезница емитента „Топлана“ д.о.о. гдје је Град гарант за уредно
измирење обавеза из ануитета према власницима регистрованих обвезница, а
према Уговору о јемству од 24.11.2017. године (1.202.875 КМ) и за отплату кредитних
обавеза „Топлане“ а.д. Бања Лука по уговорима којима су регулисани међусобни
односи између Града и „Топлане“ из ранијих година, а везано за уговоре са банкама
у којима је Град гарант по кредитном задужењу (2.975.241 КМ).

6.1.3.

Буџетски резултат (дефицит)

У обрасцу ПИФ исказан је буџетски дефицит у износу од 5.691.695 КМ и представља
збир бруто буџетског суфицита 27.060.769 КМ и нето издатака за нефинансијску
имовину исказан у негативном износу од 32.752.464 КМ. Исказани буџетски дефицит
представља разлику између буџетских прихода (124.159.318 КМ) и буџетских
расхода (97.098.549 КМ), а нето издаци за нефинансијску имовину исказани у
негативном износу представљају разлику између примитака ( 1.296.953 КМ) и
издатака за нефинансијску имовину (34.049.417 КМ).

6.1.4.

Нето финансирање

Нето финансирање исказано у износу од 14.119.706 КМ представља збир примитака
од финансијске имовине (1.066.567 КМ), по основу задуживања (18.523.608 КМ),
осталих примитака (5.167.429 КМ) и расподјеле суфицита из ранијих периода
(6.538.186 КМ) и умањено по основу издатака за отплату дугова ( 8.077.036 КМ) и
осталих издатака (9.099.048 КМ).

6.1.5.

Разлика у финансирању

Разлика у финансирању је исказана у износу од 8.428.011 КМ, а чине је буџетски
дефицит (5.691.695 КМ) и нето финансирање (14.119.706 КМ).

6.2.

Биланс успјеха

6.2.1.

Приходи

Приходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 151.387.732 КМ, а чине их
приходи исказани у ПИФ-у (тачка 6.1.1. извјештаја) и приходи обрачунског карактера
исказани у износу од 27.228.414 КМ.
Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 27.228.414 КМ, а односе
се на приходе обрачунског карактера по основу реализације залиха (650.003 КМ), по
основу укидања резервисања (2.054.673 КМ), од усклађивања вриједности имовине
(3.673.823 КМ), добитке од продаје имовине (172.807 КМ), помоћи у натури
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(2.936.692 КМ), на приходе евидентиране по основу пореских и других фискалних
прописа (15.905.868 КМ) и остале.
Приходи од реализације залиха исказани су у износу од 650.003 КМ, највећим
дијелом односе се на реализацију залиха производа и робе у малопродаји од
угоститељске дјелатности ЈУ СЦ „Борик“ (222.725 КМ) и реализацију роба у
малопродаји Центра за развој пољопривреде и села- Крајишка и Херцеговачка кућа
(271.351 КМ).
Приходи од укидања резервисања по основу обавеза односе се на укидање
резервисаних обавеза по судским споровима из ранијих година у износу од 1.935.473
КМ који су исплаћени током 2020. године по правоснажним пресудама.
Приходи од усклађивања вриједности имовине односе се наплаћена спорна пореска
потраживања Града укњижена према Изјештају из јединствене евиденције Пореске
управе Републике Српске за период 01.01-31.12.2020. године и
приходе
од
усклађивања вриједности произведене сталне имовине и краткорочних пласмана
Центра за развој пољопривреде и села (364.662 КМ).
Добици од продаје имовине у највећем износу односе се на добитке од продаје
гаража у власништву Града по више купопродајних уговора из 2020. године.
Помоћи у натури у највећем износу односе се на донацију земљишта и комуналних
инфраструктурних објеката по уговорима о финансирању опремања градског
грађевинског земљишта у износу од 447.575 КМ (без накнаде ради испуњавања
услова за легализацију) и донацију предузећа Путеви Републике Српске по
Споразуму о регулисању међусобних односа у износу од 995.566 КМ, као и помоћи
у натури примљене од правних лица у оквиру ЈУ Центар за предшколско васпитање
и образовање (378.943 КМ). Најзначајнији износ односи се на донацију вртићу Невен
од стране Међународне асоцијације за развој- IDA у износу од 318.046 КМ, а у циљу
побољшања енергетске ефикасности и донацију вртићу Први кораци од стране
Министарства одбране БиХ у укупном износу од 43.940 КМ на основу Уговора о
ангажовању ресурса за потребе санације вртића.
Приходи обрачунског карактера евидентирани по основу пореских и других
фискалних прописа односе се на разлику између наплаћених и ненаплаћених
прихода по основу евиденције Пореске управе Републике Српске о пријављеним и
уплаћеним порезима за обрачунски период 01.01-31.12.2020. године (1.983.668 КМ)
и разлику између ненаплаћених и наплаћених потраживања по уговорима о
финансирању опремања градског грађевинског земљишта (11.777.991 КМ).
За износ од 285.897 КМ потцијењени су обрачунски приходи (приходи од
реализације залиха довршених учинака односно добици од продаје) и примици за
нефинансијску имовину (од залиха материјала, учинака, робе и примици за
биолошку имовину) за колико су прецијењени властити приходи Центра за развој
пољопривреде и села, што није у складу са чланом 31. и 54. став (6) Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике, што је наведено под тачкама 6.1.1.1, 6.3.1.2, 6.2.1. и 6.3.1.2.
извјештаја.
Препоручује се директору Центра за развој пољопривреде и села да
обезбиједи да се продаја залиха учинака евидентира у складу са чланом 54.
став (6) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим поли тикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
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6.2.2.

Расходи

Расходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 143.282.181 КМ, а чине их
расходи исказани у ПИФ-у што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја и расходи
обрачунског карактера исказани у износу од 46.183.632 КМ.
Расходи обрачунског карактера односе се на набавну вриједност реализованих
залиха (1.198.057 КМ), по основу амортизације (28.428.725 КМ), резервисања по
основу обавеза (1.948.707 КМ), расходе од усклађивања вриједности имовине
(13.250.239 КМ) и друге обрачунске расходе.
Набавна вриједност реализованих залиха у највећем износу односи се на утрошене
залихе соли за потребе зимске службе Града (211.474 КМ), утрошене залихе
материјала Центра за развој пољопривреде и села и ЈУ СЦ „Борик“ (394.867 КМ) и
набавну вриједност реализованих залиха робе у малопродаји у Центру за развој
пољопривреде и села и ЈУ СЦ „Борик“ (285.256 КМ).
Расходи амортизације у износу од 25.719.152 КМ односе се на расходе по основу
амортизације у Градској управи и у износу од 2.709.573 КМ код буџетских кор исника.
У највећем износу односе се на амортизацију зграда и објеката (24.912.966 КМ).
Расходи амортизације потцијењени су у најмањем износу од 1.037.92 5 КМ усљед
неактивирања инсфраструктурних средстава (водоводна мрежа „Бањица“ и „Црно
врело“), што је наведено под тачком 6.3.1.2. извјештаја.
Расходи од усклађивања вриједности имовине у највећем износу односе се на
усклађивање вриједности потраживања из помоћних евиденција Завода за изградњу
а.д. Бања Лука, на пренос редовних потраживања на сумњиве и спорне (комунална
накнада и трајна рента) у износу од 2.602.505 КМ, усклађивање вриједности
потраживања Града од Универзитетско Клиничког центра Републике Српске према
Уговору о финансирању опремања градског грађевинског земљишта по основу
преноса на сумњива и спорна (1.773.461 КМ), усклађивање вриједности
потраживања од Топлане д.о.о. Бања Лука по основу преноса на спорна за износ
отплаћеног дуга Топлане извршеног од стране Града као гаранта (4.178.116 КМ),
усклађивање вриједности потраживања која су укњижена на бази јединствене
евиденције Пореске управе о пријављеним и наплаћеним порезима по основу
преноса на сумњива и спорна (4.080.181 КМ).
За дио некоригованих дугорочних обвезница у земљи који доспијева за наплату до
годину дана потцијењени су расходи од усклађивања вриједности краткорочних
пласмана за 739.573 КМ, што је образложено под тачком 6.3.1.1. извјештаја.

6.2.3.

Финансијски резултат

Финансијски резултат текуће године исказан је у износу од 8.105.551 КМ. По налазу
ревизије финансијски резултат текуће године прецијењен је у најмањем износу од
1.866.945 КМ, усљед потцијењених расхода амортизације у износу од 1.037.925 КМ
и расхода од усклађивања вриједности имовине у износу од 739.573 КМ, расхода за
материјал за посебне намјене у износу од 97.207 КМ и прецијењених расхода по
основу закупа у износу од 7.760 КМ, што је наведено под тачкама 6.1.2.1, 6.2.2,
6.3.1.1, 6.3.1.2. извјештаја.
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6.3.

Биланс стања

6.3.1.

Актива

На дан 31.12.2020. године, исказана је пословна актива бруто вриједности од
1.573.276.743 КМ, исправке вриједности од 650.368.322 КМ и нето вриједности од
922.908.421 КМ. Чине је текућа и стална имовина.

6.3.1.1.

Текућа имовина

Текућа имовина исказана је у износу од 196.459.675 КМ бруто вриједности,
136.727.365 КМ исправке вриједности и 59.732.310 KM нето вриједности, а односи
се на краткорочну финансијску имовину и разграничења и нефинансијску имовину у
текућим средствима.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења исказана је у износу од
194.099.159 КМ бруто вриједности, 136.649.301 КМ исправке вриједности и
57.449.858 KM нето вриједности. Односи се на готовину и готовинске еквиваленте
(21.867.692 КМ), краткорочне пласмане (2.511.811 КМ), краткорочна потраживања
(30.076.945 КМ), краткорочна разграничења (1.732.160 КМ), краткорочну
финансијску имовину и разграничења између или унутар јединица власти (1.261.250
КМ).
Готовина и готовински еквиваленти односе се на средства на банковним
рачунима (21.838.663 КМ) и у благајни (28.629 КМ).
Краткорочни пласмани односe се на хартије од вриједности које доспијевају до
године дана (2.300.000 КМ), краткорочне зајмове (210.000 КМ) и на дугорочне
зајмове који доспијевају до годину дана (1.811 КМ).
Хартије од вриједности које доспијевају до године дана односе се на обвезнице
друге емисије емитента „Топлана“ д.о.о. Бања Лука, које је купиo Град као
инвеститор 2017. године. Дио ових обвезница који је доспио на наплату, а није
наплаћен у периоду од 12 мјесеци од рока наплате није коригован у складу са
чланом 73. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. С тим у вези, дио дугорочних
обвезница у земљи који доспијева за наплату до годину дана прецијењен је у износу
од 1.090.710 KM, док је финансијски резултат ранијих година прецијењен за 351.137
КМ, а расходи од усклађивања вриједности краткорочних пласмана потцијењени за
739.573 КМ.
Краткорочни зајмови односе се на зајам пласиран „Еко топлани“ д.о.о. Бања Лука за
потребе набавке енергената, биомасе/дрвне сјечке, а који је доспио за наплату у
новембру 2020. године.
Краткорочна потраживања исказана су у укупном износу од 165.148.485 КМ
(бруто), 135.071.540 КМ (исправке вриједности) и 30.076.945 КМ (нето), а највећим
дијелом се односе на потраживања по основу продаје и извршених услуга (545.268
КМ), потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе (235.591 КМ),
потраживања од запослених (5.240 КМ), потраживања за ненаплаћен е порезе,
доприносе и непореске приходе (21.087.089 КМ), потраживања за порезе, доприносе
и непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату у
року до годину дана (3.985.021 КМ), потраживања по основу пореза на додату
вриједност (1.305.538 КМ) и остала краткорочна потраживања (2.912.570 КМ).
Потраживања по основу продаје и извршених услуга односе се највећим дијелом на
потраживања Градске управе по основу закупа пословних простора и гаража
(155.469 КМ), по основу закупа пословних простора издатих без накнаде за
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рефундацију ПДВ-а (32.562 КМ), од правних лица за извршене услуге ветеринарске
инспекције (33.129 КМ) потраживања од физичких лица по основу закупа градског
грађевинског земљишта (28.405 КМ) и друго.
Спорна потраживања по основу продаје у земљи исказана су у укупном износу од
7.929.137 КМ, а највећим дијелом односе се на спорна потраживања по основу
закупа пословних простора и гаража у износу од 6.882.479 КМ и спорна потраживања
по основу закупа пословних простора издатих без накнаде за рефундацију ПДВ-а
(494.026 КМ). Градска управа не посједује аналитичку евиденцију спорних
потраживања по основу закупа пословних простора и гаража из периода до
31.12.2016. године за износ од 6.114.442 КМ, што отежава процес раскњижавања
наплате и није у складу са чланом 12. став (5) Закона о рачуноводству и ревизији и
чланом 27. Закона о трезору, што је наведено под тачком 3. извјештаја.
Потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе односе се на
Градску управу и то за камате на обвезнице Топлане д.о.о. Бања Лука у власништву
Града доспјеле на наплату са 31.12.2020. године. Спорна потраживања у износу од
442.021 КМ односе се највећим дијелом на спорна потраживања за камату на
обвезнице Топлане д.о.о. Бања Лука из ранијих година (365.200 КМ).
Остала краткорочна потраживања највећим дијелом односе се на потраживања
Градске управе од Топлане д.о.о. Бања Лука, за отплату кредита по кредитним
задужењима овог предузећа у коме је Град гарант и по основу треће емисије
обвезница Топлане д.о.о. Бања Лука као емитента (2.459.769 КМ). Највећи дио
спорних осталих краткорочних потраживања односи се на потраживања од Топлане
а.д. Бања Лука за позајмљена средства за набавку мазута и давање мазута из
робних резерви Града (10.494.648 КМ), те на спорна потраживања од Топлане а.д.
Бања Лука за отплату кредита.
Краткорочна разграничења односе се на краткорочно разграничене расходе
(171.785 КМ) и на остала краткорочна разграничења (1.560.375 КМ).
Краткорочно разграничени расходи највећим дијелом односе се на дати аванс
Топлани д.о.о. Бања Лука за трошкове гријања из 2016. године у износу од 74.809
КМ. Градска управа није извршила рекласификацију датог аванса на позицију
осталих краткорочних потраживања те није извршила корекцију истих у складу са
чланом 73. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Остала краткорочна
разграничења односе се на авансе за нефинансијску имовину у земљи по уговору о
извођењу радова на санацији и проширењу мреже за дистрибуцију питке воде и
мреже за прикупљање отпадних вода -фаза 2 (1.015.884 КМ) и по уговору о извођењу
радова на изградњи моста у насељу Српске Топлице (199.865 КМ).
Нефинансијска имовина у текућим средствима исказана је у износу од 2.360.516 КМ
бруто вриједности, 78.064 КМ исправке вриједности и 2.282.452 КМ нето
вриједности, а односи се на сталну имовину намијењену продаји (666.091 КМ),
залихе материјала, робе и учинака (1.176.026 КМ) и ситног алата и инвентара
(440.335 КМ).
Залихе материјала, учинака и робе односе се на залихе материјала, недовршених
учинака, довршених учинака и залихе робе.
Залихе материјала исказане су у износу од 844.332 КМ, а највећим дијелом односе
се на залихе соли за потребе зимске службе Града (547.677 КМ), залихе дидактичког
материјала ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање (153.208 КМ),
залихе репроматеријала за ратарску и анималну производњу, заштитних средстава
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за биљну производњу, лијекова и средстава за заштиту стоке Центра за развој
пољопривреде и села (28.123 КМ), те залихе основног материјала угоститељског
објекта ЈУ СЦ „Борик“ (2.224 КМ).
Исказивањем дидактичког материјала на залихама у ЈУ Центар за предшколско
васпитање и образовање (153.207 КМ) потцијењени су расходи за материјал за
посебне намјене за колико су прецијењене залихе дидактичког материјала, што није
у складу са чланом 51. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, односно рачуноводственим
политикама ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање, што је
образложено под тачком 6.1.2.1. извјештаја.
Залихе недовршених учинака исказане у износу од 147.047 КМ у највећем износу
односе се на залихе ратарске производње у току у Центру за развој пољопривреде
и села (138.804 КМ).
Залихе довршених учинака исказане у износу од 138.340 КМ, највећим дијелом се
односе на залихе полупроизвода (житарице, сијено, сјенажа и слама) и готових
производа (мед) Центра за развој пољопривреде и села (135.762 КМ). Залихе
полупроизвода који служе даљој продаји и готових производа нису евидентиране у
складу са чланом 54. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике јер се задужење и
раздужење истих не врши по планским продајним цијенама.
Пословне промјене у вези са производњом и продајом млијека и меда нису
евидентиране на залихама готових производа, што није у складу са параграфом 9.
МРС-ЈС 12 Залихе, параграфом 9. и 18. МРС-ЈС 27 Пољопривреда и чланом 53. став
(1) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике. Повезани приходи од продаје млијека се такође
погрешно евидентирају, што је наведено под тачкама 6.1.1, 6.1.1.2 и 6.2.1.
извјештаја.
Залихе робе исказане у износу од 46.307 КМ односе се на залихе робе ЈУ СЦ „Борик“
(6.382 КМ) и залихе робе у малопродаји Центра за развој пољопривреде и села
(29.586 КМ) и друге. Раздужење залиха робе у ЈУ СЦ „Борик“ не врши се у складу са
параграфом 35 МРС-ЈС 12 Залихе, јер се расходи продате робе и износ разлике у
цијени у реализованој роби утврђују на бази процентуалног учешћа разлике у цијени
у укупним задужењима на конту залиха робе до тренутка раздужења, а не методом
просјечне цијене или „FIFO“ методом како је прописано наведеним стандардом.
Раздужење залиха у Градској управи, ЈУ СЦ „Борик“ и Центру за развој
пољопривреде и села не врши се континуирано у складу са чланом 9. став (6) Закона
о рачуноводству и ревизији, што је наведено под тачком 3. извјештаја.
Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се процјена наплативости
и евидентирање потраживања по основу хартија од вриједности које
доспијевају на наплату у периоду до годину дана и датих аванса врши у
складу са чланом 73. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рауноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Препоручује се директору ЈУ Центар за предшколско васпитање и
образовање да обезбиједи да се пословне промјене у вези набавке и утрошка
прехрамбених артикала и дидактичког материјала евидентирају у складу са
чланом 51. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
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Препоручује се директору Центра за развој пољопривреде и села да
обезбиједи да се залихе полупроизвода намијењених продаји и довршених
учинака евидентирају у складу са параграфом 9. МРС-ЈС 12 Залихе,
параграфом 18. МРС-ЈС 27 Пољопривреда и чланом 54. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике.
Препоручује се директору ЈУ СЦ „Борик“ да обезбиједи да се трошкови
залиха робе утврђују у складу са прописаним методама сходно параграфу
35. МРС-ЈС 12 Залихе.

6.3.1.2. Стална имовина
Стална имовина исказана је у износу од 1.376.817.068 КМ бруто вриједности,
513.640.957 КМ исправке вриједности и 863.176.111 КМ нето вриједности, а чине је
дугорочна финансијска имовина и разграничења и нефинансијска имовина у
сталним средствима.
Дугорочна финансијска имовина и разграничења исказана у износу од
115.290.765 КМ нето вриједности, највећим дијелом односи се на акције и учешћа у
капиталу (97.180.710 КМ) и на дугорочна потраживања (16.902.353 КМ).
Акције и учешћа у капиталу односе се на акције и учешћа у капиталу у износу од
92.857.722 КМ и додату вриједност капиталу контролисаних ентитета у износу од
4.322.988 КМ. Град је исказао оснивачке улоге у ЈП „ДЕП-ОТ“ Бања Лука (62,032%)
у износу од 1.663.814 КМ, Заводу за изградњу а.д. Бања Лука (71,87%) у износу од
1.384.784 КМ, ЈП „Aquana“ Бања Лука (100%) у износу од 18.090.317 КМ, Топлана
д.о.о. Бања Лука (100%) у износу од 29.648.609 КМ, Водовод а.д Бања Лука
(65,223%) у износу од 23.255.365 КМ, Чистоћа а.д Бања Лука (30,003%) у износу од
2.881.216 КМ, Градско гробље а.д. Бања Лука (61,6505%) у износу од 257.972 КМ и
„Еко топлане“ д.о.о. Бања Лука (48,97%) у износу од 15.675.164 КМ.
Град није исказао учешће у капиталу по основу оснивачког улога у ЈЗУ Дом здравља
Бања Лука у износу од 1.576.990 КМ, што није у складу са чланом 61. став (4)
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике и чланом 78. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике. С тим у вези, Град није извршио ни консолидацију приликом сачињавања
Консолидованог финансијског извјештаја за 2020. годину што је наведено под тачком
6. извјештаја.
Дугорочна потраживања исказана су у износу од 18.675.641 бруто вриједности,
1.773.288 КМ исправке вриједности и 16.902.353 КМ нето вриједности. Односе се на
потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок
плаћања, а која су исказана на основу Извјештаја из јединствене евиденције о
пријављеним и уплаћеним порезима за период од 01.01-31.12.2020. године (742.400
КМ), потраживања од физичких и правних лица за одгођено плаћање за комуналну
накнаду, ренту и уређење градског грађевинског земљишта и на потраживања по
уговорима о финансирању опремања градског грађевинског земљишта (12.457.842
КМ).
Нефинансијска имовина у сталним средствима исказана је у бруто износу од
1.259.753.015 КМ, исправке вриједности 511.867.669 КМ и нето вриједности од
747.885.346 КМ. У односу на претходну годину повећана је у нето вриједности за
12.954.481 КМ. Нето вриједност нефинансијске имовине у сталним средствима чине
произведена стална имовина (467.273.670 КМ), драгоцјености (782.819 КМ),
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непроизведена стална имовина (236.241.621 КМ), нефинансијска имовина у сталним
средствима у припреми (43.528.708 КМ) и улагања на туђим некретнинама (58.528
КМ).
Произведену сталну имовину чине зграде и објекти, постројења и опрема, биолошка
имовина, инвестициона имовина и нематеријална произведена имовина.
Зграде и објекти исказани су у износу од 856.748.099 КМ бруто, 435.243.087
исправке вриједности односно 421.505.012 КМ нето вриједности и то зграде и објекти
Градске управе (368.288.289 КМ) и других буџетских корисника (53.216.723 КМ).
Зграде и објекти који су исказани код буџетских корисника односе се у највећем
износу на пословне објекте и просторе Центра за предшколско васпитање и
образовање (8.948.214 КМ), ЈУ СЦ „Борик“ (4.648.154 КМ), Центра за социјални рад
(2.419.233 КМ), Центра за рехабилитацију слушања и говора (1.223.826 КМ), ЈУ КЦ
„Бански двор“ (3.274.595 КМ), Центра за развој пољопривреде и села (1.305.029 КМ)
и средњих школа (13.957.856 КМ) као и на остале објекте-водоводне мреже на
сеоском подручју у Центру за развој пољопривреде и села (15.133.378 КМ)
Зграде и објекти Градске управе у највећем дијелу односе се на пословне просторе
(69.528.130 КМ), саобраћајне објекте (178.230.572 КМ) и остале објекте (108.559.670
КМ). Пословни објекти и простори Градске управе чине објекти мјесних заједница и
административни дио Градске управе (39.561.072 КМ), јавна склоништа и гараже
(809.513 КМ), амбуланте породичне медицине (5.429.801 КМ), спортски објекти
„Градски стадион“ и Крупа на Врбасу и терени (8.232.463 КМ), одмаралишта, вртићи
(3.841.153 КМ), објекти Пословне зоне Рамићи (2.821.543 КМ), објекти Градско
гробље (7.279.675 КМ), пословни објекти Раковачке баре (772.029 КМ) и остали
пословни објекти (780.881 КМ).
Саобраћајне објекте Градске управе чине улице, тргови и мостови (62.458.703 КМ),
локални и некатегорисани путеви и мостови (98.119.528 КМ), хелиодром (303.475
КМ), семафори (1.812.046 КМ), јавна расвјета (9.164.097
КМ),
саобраћајна
сигнализација (1.525.836 КМ), паркинг (4.011.916 КМ) и други саобраћајни објекти и
расвјета (Градско гробље, пословна зона Рамићи, електрични пуњачи за
аутомобиле, заштитне ограде и други).
Остали објекти Градске управе у највећем износу односе се на водоводну и
канализациону инфраструктуру (75.477.372 КМ), спортске терене, игралишта и
објекте за рафтинг (18.096.607 КМ) и друге.
У 2020. години повећана је вриједност стамбених објеката у износу од 101.825 КМ,
пословних објеката и простора у износу од 9.128.600 КМ, саобраћајних објеката у
износу од 10.319.746 КМ и осталих објеката у износу од 3.248.088 КМ.
Укупна амортизација обрачуната је у износу од 24.912.965 КМ.
Одлуком градоначелника о усвајању извјештаја о попису средстава и извора
средстава на дан 31.12.2020. године извршено је искњижавање 17 стамбених
објеката нето вриједности 908.344 КМ за које је утврђено да је, на основу уговора о
откупу станова, кроз књигу уложених уговора о откупу стамбених зграда и станова
извршен пренос власништва са Града на откупиоце станова. Такође остали
саобраћајни објекти расходовани су по Одлуци о попису имовине и обавеза у износу
од 28.206 КМ нето књиговодствене вриједности. Вриједност нето имовине повећала
је у највећем износу изградња и адаптације објеката вртића Колибри (1.569.278 КМ),
рестаурација Банског двора (2.602.936 КМ), спортско рекреативних објеката
(1.231.561 КМ), изградња саобраћајница (градске, приступне и сабирне улице
7.057.861 КМ), локалних путева (1. реда 830.025 КМ, 2. реда 133.345 КМ, 3. реда
343.874 КМ), некатегорисаних путева (966.038 КМ), затим изградња водовода,
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вреловода (2.395.785 КМ), као и игралишта и стадиона (510.313 КМ) и санација крова
на колективном стамбеном објекту у Куљанској улици (101.825 КМ).
Одлуком Скупштине града о измјенама и допунама Одлуке о организовању и
усклађивању пословања Центра за развој пољопривреде и села („Службени гласник
Града Бања Лука“, број 11/17) у члану 18а. прописано је да ће послове преузимања
водовода који су у функцији и којима је управљао Центар као и инвестиције
водоводне инфраструктуре, а које су инвестиције Града, Град дати на управљање
Водоводу а.д. Бања Лука. У члану 19. Одлуке Скупштине о организовању и
усклађивању пословања Центра за развој пољопривреде и села Бања Лукапречишћен текст („Службени гласник Града Бања Лука“, број 33/17) дефинисано је
да ће послове управљања водоводном мрежом преузети Водовод а.д. Бања Лука, а
да ће Центар до момента коначног преузимања управљати и одржавати исту. С
обзиром на горе наведено послови управљања водоводном инфраструктуром и
јавном расвјетом нису више у надлежности Центра.
У 2021. години извршена је процјена вриједности водовода и водоводне
инфраструктуре на дан 01.01.2021. године којима је управљао Центар за развој
пољопривреде и села, а који се дјелимично налази у пословним евиденцијама
Градске управе, а дјелимично у евиденцијама Центра за развој пољопривреде и
села (у употреби и на припреми). Процјену је извршио Економски институт Бања
Лука, а по основу Уговора са Градом. Резултатом процјене утврђено је да је укупан
износ нефинансијске имовине на дан 01.01.2021. потцијењен за износ од 3.406.218
КМ (нето вриједност у књиговодственим евиденцијама исказана је у износу од
29.170.124 КМ, а по процјени она износи 32.576.342 КМ). Наведеном процјеном није
обухваћен износ од 8.925.921 КМ водоводне мреже „Црно врело“ (која је
евидентирана на припреми у оквиру евиденција Центра за развој пољопривреде и
села и Градске управе) и износ од 597.124 КМ нето вриједности исказане имовине у
Центру за развој пољопривреде и села (водоводи Фратровац, Трча, Змајевац,
Волари). Евидентирања по наведеној процјени извршена су до краја рада ревизије.
За исказану водоводну инфраструктуру нето вриједности 597.124 КМ није
презентована документација о постојању и власништву Града над истом.
Водоводна мрежа „Бањица“ исказана у износу од 13.900.322 КМ (4.923.650 КМ у
Центру за развој пољопривреде и села и 8.976.672 КМ у Градској управи)
евидентирана је на нефинансијској имовини у сталним средствима у припреми чиме
је наведена позиција прецијењена, а потцијењен износ произведене сталне имовине
у најмањем износу од 13.205.305 КМ и расходи амортизације за 2020. годину у
најмањем износу од 695.016 КМ, што није у складу са чланом 42. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике.
Изградња водоводног система „Црно Врело“ у највећем износу односи се на
изведене радове на основу Уговора са Хидрокоп д.о.о. Бања Лука (из 2011. године)
за изградњу радова примарног дијела водоводног система Црно Врело регионални
водовод Доњи Перван-Петров Гај-лот 1 објекти на територији Града Приједора и
Бања Лука. Овјерена окончана ситуација на датум 31.01.2020. године у износу од 0
КМ достављена је Одјељењу за финансије дана 20.11.2021. године од Одјељења
за комуналне послове са Извјештајем о интерној примопредаји радова од
29.01.2020. године и Извјештајима о примопредаји радова између инвеститора и
извођача радова од 15.08.2019. године и примопредаје радова између инвеститора
и Водовода а.д. Бања Лука од 09.09.2019. године, а која су запримљена у Градску
управу 12.02.2020. године. Нефинансијска имовина у сталним средствима у
припреми код Центра за развој пољопривреде и села исказана у износу од 2.067.766
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КМ, а која се односи на изградњу водоводне мреже „Црно врело“ у периоду 20082016. година, као и произведена стална имовина нето вриједности 597.124 КМ нису
евидентиране на основу књиговодствене исправе која потврђује да је настао
пословни догађај у складу са чланом 4. и 5. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим п роцјенама за буџетске
кориснике и чланом 8. и 9. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.
На основу горе наведеног, потцијењена је произведена стална имовина (6.515.247
КМ) и расходи амортизације (342.907 КМ), а прецијењена нефинансијска имовина у
сталним средствима у припреми у износу од 6.858.155 КМ, што није у складу са
чланом 42. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Водоводне мреже евидентиране у Центру за развој пољопривреде и села нису
обухваћене пописом имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године , те није
утврђено њихово стварно стање и извршено усклађивање са књиговодственим, што
је наведено у тачки 3. извјештаја.
Признавање трансакција, по Уговору о закупу пословног простора, које испуњавају
услове сходно параграфима 15. и 16. под а) МРС-ЈС 13 Лизинг, није извршено у
складу са параграфом 28. МРС-ЈС 13 Лизинг, као и чланом 61. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике, усљед чега је нефинансијска имовина у сталним средствима
потцијењена у најмањем износу дисконтоване вриједности будући х плаћања за
1.439.581 КМ и обавезе за набавку сталне имовине потцијењене у најмањем износу
за 1.430.502 КМ, прецијењени су расходи закупа за једну плаћену закупнину у 2020.
години за колико су потцијењени издаци за отплату дуга (7.760 КМ). Такође,
амортизована вриједност имовине је потцијењена за износ припадајуће
амортизације која није обрачунавана у периоду коришћења објекта, што је наведено
под тачкама 6.1.2.1. и 6.3.2.1. извјештаја.
Постројења и опрема исказани су у износу од 51.857.368 КМ бруто вриједности,
40.729.609 КМ исправке вриједности, односно 11.127.759 КМ нето вриједности, а
односи се на Градску управу (8.096.394 КМ) и буџетске кориснике (3.031.365 КМ).
Повећање нето вриједности у односу на претходну годину (696.254 КМ) највећим
дијелом односи се на набавке и активирања са припреме (3.386.190 КМ), те
умањење по основу обрачунате амортизације у износу од 2.606.881 КМ и расхода
по редовном (37.038 КМ) и ванредном попису (54.631 КМ).
Нето вриједност у највећем износу односи се на превозна средства (3.675.050 КМ),
специјалну опрему (2.238.746 КМ), комуникациону (609.943 КМ), канцеларијску
(365.160 КМ) и осталу опрему.
Постројења и опрема буџетских корисника односе се на превозна средства (621.285
КМ), канцеларијску опрему, алат и инвентар (90.080 КМ), комуникациону опрему
(421.763 КМ), гријну, расхладну и заштитну опрему (113.049 КМ), медицинск у и
лабораторијску опрему (3.900 КМ), опрему за образовање, науку, културу и спорт
(1.381.834 КМ), специјалну опрему (482 КМ), производно-услужну опрему, алат и
инвентар (384.278 КМ) и остало.
Биолошка имовина исказана је у износу 12.036.960 КМ бруто, 42.550 КМ исправке
вриједности односно 11.994.410 КМ нето вриједности, а односи се на биолошку
имовину Градске управе (11.073.462 КМ) и буџетских корисника у изно су од (920.948
КМ).
Биолошка имовина буџетских корисника у највећем износу односи се на имовину
Центра за развој пољопривреде и села (919.408 КМ) коју чине основно стадо
(893.590 КМ) и вишегодишњи засади (25.818 КМ).
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Промјене основног стада (приплод, преласци из категорије у категорију, куповина,
продаја, угинуће, принудно клање и друге промјене) евидентирају се количински у
току године у помоћним књиговодственим евиденцијама. Појединачне промјене се
не воде вриједносно односно нису вредноване ни евидентиране у пословним
евиденцијама Центра за развоj пољопривреде и села и сходно томе књиговодствено
није видљив промет (продаја, поклон, набавка, угинуће, прираст) животиња.
Приходи од продаје стоке погрешно су исказани на властитим приходима, што је
наведено под тачкама 6.1.1.1. 6.1.1.2 и 6.2.1. извјештаја.
На дан 31.12.2020. године пописом имовине и процјеном по моделу фер вриједности
утврђено је стање основног стада, упоређено је са исказаним почетним стањем у
књиговодственим евиденцијама и на основу тога извршено усклађивање
вриједности основног стада у збирном износу. Такође, приликом процјене исказана
је једна вриједност по комаду по категоријама стоке, а не вриједност по килограму.
Извршено је усклађивање вриједности на крају године путем збирног ефекта,
односно пребијање прихода и расхода од усклађивања вриједности биолошке
имовине, неисказивање примитака и издатака за биолошку имовину, прецијењени
су властити приходи од продаје пољопривредних производа и биолошке имовине (у
износу од 285.897 КМ), а потцијењени обрачунски приходи и примици од биолошке
имовине, што није у складу са параграфом 48. и 49. МРС-ЈС 1 Презентација
финансијских извјештаја, чланом 31, 54, 96. и 110. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и процјенама за буџетске кориснике, јер третман
биолошке имовине није у складу са параграфом 30. и 31. МРС-ЈС 27 Пољопривреда.
За наведене пословне догађаје нису извршена потребна објелодањивања у складу
са параграфом 38, 39. и 48. МРС-ЈС 27 Пољопривреда.
Инвестициона имовина исказана је у износу од 39.861.471 КМ бруто вриједности,
17.996.734 исправке вриједности односно 21.864.737 КМ нето вриједности, а односи
се на имовину Градске управе 17.681.065 КМ (дата под оперативни закуп 16. 397.340
КМ) и буџетских корисника 4.183.672 КМ. Односи се на пословне просторе (780.881
КМ), склоништа и гараже (под закупом) 1.305.409 КМ, гараже које нису под закупом
96.411 КМ, склониште-није под закупом (790.188 КМ), пословне зграде нису под
закупом (182.987 КМ), пословни простори-нису под закупом (214.137 КМ),
склоништа-под закупом (965.242 КМ), пословне зграде под закупом (482.822 КМ),
зграде дате под закуп (2.208.725 КМ), пословни простори под закуп ом (6.007.915 КМ),
и јавне гараже (5.427.225 КМ). Инвестициона имовина буџетских корисника односи
се на грађевински објекат класификован као инвестициона имовина дата под
оперативни закуп ЈУ СЦ „Борик“ (857.705 КМ).
Повећање нето вриједности инвестиционе имовине у највећем износу односи се на
евидентирање земљишта (пренос) и адаптације објекта „Крајишка кућа“ у износу од
296.955 КМ бруто вриједности односно 279.659 КМ нето вриједности. У току 2020.
године путем лицитације извршена је продаја гаража у износу од 112.685 КМ и
пречом куповином у износу од 34.956 КМ продајне вриједности. Обрачунати расходи
амортизације износе 526.637 КМ.
Непроизведена стална имовина односи се на земљиште и остала природна добра.
Земљиште је исказано у износу од 232.314.758 КМ и то код Градске управе
231.578.233 КМ и код буџетских корисника у износу од 736.525 КМ.
Повећање исказане вриједности у односу на претходну годину односи се највећим
дијелом на набавку земљишта по основу уговора о финансирању опремања градског
грађевинског земљишта (односно опремања неизграђеног градског грађевинског
земљишта средствима инвеститора) у износу од 2.515.167 КМ као и остале набавке
земљишта које се односе на експропријације земљишта (реконструкција Шарговачке
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улице, изградња саобраћајнице – Улице краља Александра I Карађорђевића и
друге). У току 2020. године извршена је продаја земљишта по основу уговора о
продаји и замјени неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном
погодбом по Одлукама о давању сагласности Скупштине града, као и путем
спроведеног поступка лицитације у износу од 262.000 КМ продајне вриједности и
215.623 КМ књиговодствене вриједности, као и продаје по основу уговора о замјени
непосредном погодбом. Такође у износу од 161.828 КМ извршено је прекњижавање
земљишта због погрешне класификације (Крајишка кућа) на позицију инвестиционе
имовине.
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми исказана у износу од
43.528.708 КМ односи се највећим дијелом на саобраћајне објектe у припреми
(10.263.189 КМ) и остале објекте у припреми (23.078.451 КМ) у Градској управи и
водоводну инфраструктуру у Центру за развој пољопривреде и села (Црно врело и
Бањица) у износу од 6.991.417 КМ. Нефинансијска имовина у сталним средствима у
припреми прецијењена је у износу од 20.758.477 КМ (Водоводна мрежа „Бањица“
13.900.322 КМ и „Црно врело“ 6.858.155 КМ), а произведена стална имовина
потцијењена у износу од 19.720.552 КМ и расходи амортизације у најмањем износу
од 1.037.925 КМ, што није у складу са параграфом 14. и 21. МРС-ЈС 17 Некретнине,
постројења и опрема и чланом 26. и 42. став (2) Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике.
Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми исказана су у износу од
116.381 КМ бруто, 57.853 КМ исправке вриједности односно 58.528 КМ нето
вриједности и иста се односе на улагања изказана код буџетских корисника. У
највећем износу од 53.528 КМ нето вриједности односе се на улагања Центра за
развој села и пољопривреде у ладаре РЕЦ Мањача-Језеро. Улагања Центра у
адаптацију пословног простора за рад „Крајишке куће“ вршена су по основу Уговора
о закупу пословног простора под посебним условима од 27.12.2019. године
закљученог између Центра за развој пољопривреде и села и Града. Укупна улагања
у адаптацију и реновирање објекта износе 135.127 КМ. У току године извршено је
активирање наведеног улагања.
Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се на позицији акције и
учешћа у капиталу искаже учешће у капиталу по основу оснивачког улога у
ЈЗУ Дом здравља Бања Лука у складу са чланом 61. став (4) Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике и чланом 78. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике.
Препоручује се градоначелнику и директору Центра за развој пољопривреде
и села да обезбиједе да се предузму активности око утврђивања стварног
стања исказане нефинансијске имовине у припреми и стварног стања и
права својине исказане произведене сталне имовине те у складу с тим
изврши признавање и евидентирање имовине (инфраструктурних
средстава) Града у складу са параграфом 14. и 21. МРС-ЈС 17 Некретнине,
постројења и опрема, чланом 4, 5, 26. и 42. став (2) Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике и чланом 8. и 9. Закона о рачуноводству и
ревизији Републике Српске.
Препоручује се директору Центра за развој пољопривреде и села да
обезбиједи да се трансакције везане за основно стадо и остале животиње
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те биљну пољопривредну производњу евидентирају и објелодањују у складу
са параграфима 30, 31, 38, 39. и 48. МРС-ЈС 27 Пољопривреда, да се приходи и
расходи од усклађивања вриједности исказују у складу са параграфом 48. и
49. МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја, те да се припадајући
примици и издаци за нефинансијску имовину исказују у складу са чланом 31,
96. и 110. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим поли тикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.

6.3.2.

Пасива

На дан 31.12.2020. године, исказана је пословна пасива у вриједности од
922.908.421 КМ. Чине је обавезе и разграничења у износу од 126.995.545 КМ и
властити извори у износу од 795.912.876 КМ.

6.3.2.1. Обавезе и разграничења
Обавезе и разграничења односе се на краткорочне (35.254.743 КМ) и дугорочне
обавезе и разграничења (91.740.802 КМ).
Укупно измирене обавезе у периоду 01.01-28.02.2021. године износе 13.734.702 КМ.
Краткорочне финансијске обавезе у износу од 9.525.773 КМ односе се на
краткорочне обавезе по основу хартија од вриједности (1.113.543 КМ), обавезе по
краткорочним зајмовима (200.000 КМ) и обавезе по дугорочним зајмовима који
доспијевају на наплату до годину дана (8.212.230 КМ).
Краткорочне обавезе по основу хартија од вриједности односе се на доспјеле
обавезе по основу друге емисије обвезница из 2018. године (834.971 КМ) и по основу
треће емисије из 2020. године (278.572 КМ).
Обавезе по дугорочним зајмовима које доспијевају на наплату до годину да на
односе се на обавезе по дугорочним зајмовима које доспијевају у 2021. години и то
по основу кредита са Конзорцијем банака (UnicreditBank а.д. Бањалука, НЛБ банка
а.д. Бањалука и Комерцијална банка а.д. Бањалука) у износу од 5.779.315 КМ, по
основу кредита ЕБРД за финансирање новог постројења привредног друштва
Топлана д.о.о. Бања Лука у износу од 1.360.443 КМ, по основу кредита ЕБРД за
финансирање пројекта „Вода 1“ у износу од 704.111 KM и по основу кредита ЕБРД
за финансирање пројекта „Вода 2“ у износу од 368.361 KM.
Обавезе за лична примања запослених исказане су у износу од 3.254.740 КМ и
односе се на бруто плате и накнаде запослених у Градској управи и код буџетских
корисника за децембар 2020. године.
Обавезе из пословања исказане у износу од 10.638.963 КМ највећим дијелом односе
се на обавезе из пословања Градске управе (9.408.325 КМ), односно обавезе за
набавку роба и услуга (3.284.223 КМ), сталне имовине (1.980.523 КМ), обавезе за
поврат средстава „Водоводу“ са рачуна посебних намјена-средства за отплату Kfwкредита (1.087.327 КМ), за уплаћене гаранције и примљене депозите и кауције и
друге обавезе. Пословне промјене повезане са исказивањем обавеза за поврат
средстава „Водоводу“ а.д. Бања Лука образложене су под тачкама 6.1.1.1. и 6.1.2.2.
извјештаја.
Обавезе за субвенције, грантове и дознаке исказане у износу од 1.601.446 КМ
односе се на обавезе за субвенције (17.067 КМ), грантове (308.100 КМ) и дознаке
(1.276.279 КМ). Обавезе за дознаке у највећем износу (1.064.509 КМ) односе се на
обавезе евидентиране у Центру за социјални рад, а по основу обавеза из децембра
2020. године за додатак за његу и помоћ другог лица (562.807 КМ), личне
инвалиднине (135.764 КМ), сталне новчане помоћи (98.130 КМ), смјештаја дјеце
(47.541 КМ), смјештаја старих лица (19.564 КМ), једнократне новчане помоћи (29.333
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КМ), социјалне заштите превоза за дјецу (7.449 КМ), накнаде за смјештај у породицу
(6.525 КМ), рачуни удружења и домова (150.579 КМ) и друго.
Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама
власти исказане у износу од 2.257.795 КМ највећим дијелом односе се на обавезе
по дугорочним кредитима примљеним од ентитета које доспијевају у 2021. години
(2.050.423 КМ) и то по кредиту Kfw банке за пројекат градског система
водоснабдијевања и одвођења отпадних вода (1.779.805 КМ) и по кредитима
Свјетске банке за пројекте јавне расвјете, пут Кола-Конотари-Зеленци хитног
опоравка од поплава и набавке опреме за транспорт чврстог отпада (270.618 КМ).
Дугорочне финансијске обавезе у износу од 83.363.816 КМ односе се на дугорочне
обавезе по основу хартија од вриједности (14.954.589 КМ) и дугорочне обавезе по
зајмовима (68.409.227 КМ).
Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности обухватају стање дуга по
неотплаћеној главници друге (3.233.161 КМ) и треће емисије обвезница (11.721.428
КМ).
Дугорочне обавезе по зајмовима односе се на неотплаћене главнице по основу
кредита са конзорцијумом банака (49.091.608 КМ) и по основу зајмова примљених
из иностранства (19.317.619 КМ). Стање дуга главнице по основу зајмова
примљених из иностранства износи 19.317.619 КМ по основу кредита ЕБРД за више
пројеката (финансирање новог постројења Топлане, Вода 1 и Вода 2).
Дугорочне финансијске обавезе потцијењене су у најмањем износу дисконтованих
будућих плаћања од 1.430.502 КМ по основу неисказаних обавеза за финансијски
лизинг, што је наведено под тачкама 6.1.2.1. и 6.3.1.2. извјештаја.
Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти
исказане у износу од 7.253.926 КМ односе се на дугорочне обавезе по основу зајмова
примљених од енитета. На 31.12.2020. године Град је исказао обавезе по кредиту
Свјетске банке за пројекат јавне расвјете (306.478 КМ), по кредиту Свјетске банкепројекат пут Кола-Конотари-Зеленци (232.640 КМ), по кредиту Свјетске банкепројекат хитног опоравка од поплава (2.958.799 КМ), по кредиту Свјетске банкепројекат набавке опреме за транспорт чврстог отпада (196.398 КМ) и по кредиту Kfw
банке-пројекат градског система водоснабдијевања и одвођења от падних вода
(3.559.611 КМ).

6.3.2.2. Властити извори
Властити извори исказани су у износу од 795.912.876 КМ, а односе се на трајне
изворе средстава (276.523.321 КМ), резерве (1.915.339 КМ) финансијски резултат
ранијих година (509.368.665 КМ) и финансијски резултат текуће године (8.105.551
КМ).
По налазу ревизије финансијски резултат текуће године прецијењен је у најмањем
износу од 1.866.945 КМ, усљед потцијењених расхода амортизације у износу од
1.037.925 КМ и расхода од усклађивања вриједности имовине у износу од 739.573
КМ, расхода за материјал за посебне намјене у износу од 97.207 КМ и прецијењених
расхода по основу закупа у износу од 7.760 КМ, што је наведено под тачкама 6.1.2.1,
6.2.2, 6.3.1.1, 6.3.1.2. извјештаја. Финансијски резултат ранијих година прецијењен је
за износ од 425.946 КМ по основу некоригованих пласмана који доспијевају за
наплату до годину дана и датог аванса за трошкове гријања из 2016. године што је
наведено под тачком 6.3.1.1. извјештаја.
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6.3.3.

Ванбилансна евиденција

Позиције ванбилансне активе и пасиве на дан 31.12.2020. године исказане су у
износу од 233.183.566 КМ и то у оквиру Градске управе 225.283.014 КМ и у оквиру
буџетских корисника 7.900.552 КМ.
У оквиру Градске управе односе се на дате гаранције Града у износу од 26.672.487
КМ, дате мјенице у износу од 126.078.974 КМ, примљене мјенице у износу од
15.525.627 КМ, примљене банкарске гаранције у износу од 33.598.877 КМ,
неповучена кредитна средства у износу од 14.646.692 КМ, донатор ска средства у
износу од 1.575.842 КМ и уписано заложно право 7.184.515 КМ.
Код буџетских корисника највећим дијелом односе се на улагање Центра за развој
пољопривреде и села у објекте и инфраструктуру у склопу санације, обнове
дјелимичне реконструкције и адаптације „РЕЦ Мањача“ у периоду од 2006. до 2018.
године. Наведена вриједност представља процијењену вриједност извршених
улагања (7.500.000 КМ) утврђену 2018. године од стране овлаштеног вјештака
грађевинске струке. Имовина је уступљена на коришћење на основу Уговора о
пословно-техничкој сарадњи између Владе Републике Српске и Града, Одлуке о
давању сагласности на закључење уговора од стране Владе Републике Српске и
Закључак Скупштине града Бања Лука. Наведена имовина евидентирана је у оквиру
Републичке дирекције за обнову и изградњу.

6.4.

Биланс новчаних токова

Приливи готовине из пословних активности исказани су у износу од 121.621.643 КМ,
одливи готовине из пословних активности исказани су у износу од 104.384.817 КМ,
приливи готовине из инвестиционих активности исказани су у износу од 2.926.296
КМ, одливи готовине из инвестиционих активности у износу од 33.800.854 КМ,
приливи готовине из активности финансирања исказани су у износу од 18.523.608
КМ и одливи готовине из активности финансирања исказани су у износу од 8.065.070
КМ, те позитивне курсне разлике у износу од 2.513 КМ и негативне курсне разлике у
износу од 2.352 КМ. У Билансу новчаних токова исказанo је нето смањење готовине
у износу од 3.179.194 КМ, готовина на почетку обрачунског периода 25.046.72 5 КМ и
готовина на крају обрачунског периода у износу од 21.867.692 КМ.
Извјештај о новчаним токовима састављен је 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 дато је образложење везано за сталност
пословања, што је у складу са параграфом 15. (ц) и 38. МРС-ЈС 1 Презентација
финансијских извјештаја.

6.6.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

Град није располагао информацијом о укупним судским споровима на дан
31.12.2020. године у којима је Град тужена страна или тужитељ. При изради
финансијских извјештаја Одјељење за финансије је из Одсјека за правна питања и
прописе запримило дјелимичну информацију о судским споровима чије се измирење
обавеза очекује у 2021. години на основу кога је извршено евидентирање
резервисања.
Наведено је објелодањено у Напоменама уз финансијске извјештаје, као и
информација да је Одлуком градоначелника о усвајању извјештаја о попису
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средстава и извора средстава са стањем на дан 31.12.2020. године наложено
Одсјеку за правна питања и прописе да до 30.11.2021. године, сачини информацију
о укупно процијењеном износу обавеза Града по покренутим судским споровима у
којима је Град тужена страна, односно укупан процијењени износ могућих
потраживања Града у споровима у којима је Град тужитељ. Исто је реализовано до
краја рада ревизије.
У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањена је информација о укупном
износу потенцијалних потраживања по запримљеним рјешењима за утврђивање
накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта и ренте (8.180.571 КМ).
Код ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање у Напоменама уз
финансијске извјештаје није објелодањена информација о судским споровима, нити
је извршена процјена исхода истих.
Центар за социјални рад у Напоменама уз финансијске извјештаје објелоданио је
информацију о укупној потенцијалној имовини и обавезама на дан 31.12.2020.
године, али није извршена процјена исхода наведених спорова с обзиром да се у
највећем износу односе на спорове специфичне природе (област социјалне
заштите).
С обзиром на горе наведено Градска управа и ЈУ Центар за предшколско васпитање
и образовање Бања Лука нису у потпуности извршили објелодањивање и процјену
исхода судских спорова сходно захтјевима параграфа 140. и 141. МРС-ЈС 1
Презентација финансијских извјештаја и параграфа 100. и 105. МРС-ЈС 19
Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина.
Препоручује се градоначелнику и директору ЈУ Центар за предшколско
васпитање и образовање да обезбиједе да се изврши правовремено
усаглашавање информације о судским споровима са евиденцијама
Правобранилаштва Републике Српске, процјена исхода истих и да се
објелодане информације о потенцијалним обавезама и потенцијалној
имовини према захтјевима параграфа 140. и 141. МРС-ЈС 1 Презентација
финансијских извјештаја и параграфа 100. и 105. МРС-ЈС 19 Резервисања,
потенцијалне обавезе и потенцијална имовина.

6.7.

Напомене уз финансијске извјештаје

Уз Консолидовани финансијски извјештај Града за 2020. годину сачињене су и
Напомене за период 01.01 - 31.12.2020. годинe, које пружају неопходне информације
о Граду, примијењеним прописима за израду годишњег обрачуна, рачуноводственој
основи и примијењеним рачуноводственим политикама.
Напомене буџетских корисника уз појединачне финансијске извјештаје Центра за
развој пољопривреде и села, ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање,
Туристичка организација Града Бања Лука, ЈУ СЦ „Борик“, ЈУ „Центар за образовање
и васпитање и рехабилитацију слушања и говора“, ЈУ Центар „Заштити ме“ и ЈУ КЦ
„Бански двор“ нису у потпуности сачињене у складу са одредбама члана 4 6.
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник
Републике Српске“, број 15/17) и захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација финансијских
извјештаја, јер нису у потпуности објелодањене информације које се односе на
структуру појединачних позиција те разлике и узроке планираних и исказаних
позиција расхода и издатака, прихода и примитака у односу на претходну годину,
информације за неусаглашена салда имовине и обавеза, туђу имовину уступљену
на коришћење, промјене у вези биолошке имовине, информације о судским
споровима и друге финансијске и нефинансијске информације које могу да послуже
за разумијевање постојећег или очекиваног стања.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Града Бања Лука за период
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Објелодањивања код буџетских корисника Градска развојна агенција и Центар за
социјални рад задовољавају захтјеве МРС-ЈС 1 Презентација финансијских
извјештаја и одредбе члана 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских
корисника.
Препоручује се директорима Центра за развој пољопривреде и села, ЈУ
Центар за предшколско васпитање и образовање, Туристичке организације
Града Бања Лука, ЈУ СЦ „Борик“, ЈУ „Центар за образовање и васпитање и
рехабилитацију слушања и говора“, ЈУ Центар „Заштити ме“ и ЈУ КЦ
„Бански двор“ да обезбиједе да се у Напоменама уз финансијске извјештаје
објелодањују све неопходне информације у складу са одребама члана 46.
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и
захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја.
Ревизијски тим
Сњежана Саватић Бањац , с.р.
Данка Панић Ашанин, с.р.
Свјетлана Коџоман, с.р.
Драгана Коџо, с.р.

Андреа Ђурановић, с.р.
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