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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Мишљење са резервом
Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општине
Костајница који обухвата: Биланс стања на дан 31.12.2021. године; Биланс успјеха,
Извјештај о промјенама нето имовине, Биланс новчаних токова, Периодични
извјештај о извршењу буџета и Периодични извјештај о извршењу по
рачуноводственим фондовима за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом смо
обухватили преглед значајних трансакција, објашњавајућих напомена уз
финансијске извјештаје и примјену рачуноводствених политика у ревидираном
периоду.
По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом,
Консолидовани годишњи финансијски извјештај Општине Костајница истинито и
објективно приказују, у свим материјалним аспектима, финансијско стање имовине и
обавеза на дан 31.12.2021. 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 31.12.2021. године није извршен у складу
са одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза, јер дио дугорочне
финансијске имовине и разграничења није пописан, као ни пословни простор узет
под закуп и пословни простори дати у закуп, пописне листе финансијске имовине и
обавеза нису овјерене од стране лица одговорног за попис, а извјештаји пописних
комисија не садрже упоредне податке књиговодственог и стварног стања имовине и
обавеза, те преглед количинских и вриједносних разлика између књиговодственог и
стварног стања, а надлежни орган није одлучивао о спровођењу процедура и
начинима утврђивања узрока одступања између књиговодственог и стварног стања
нефинансијске имовине.
Као што је наведено под тачком 6. извјештаја:
Општина Костајница приликом сачињавања Консолидованог финансијског
извјештаја за 2021. годину није извршила консолидацију како је прописано чланом
123.
Правилника
о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, јер није извршено
укључивање нето имовине/капитала предузећа која су под њеном контролом или
значајним утицајем из њихових биланса стања у консолидовани биланс стања.
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Као што је наведено под тачкама 6.1.2. и 6.3.1.2. извјештаја:
Прецијењени су расходи за текуће одржавање, а потцијењена је вриједност зграда
и објеката, као и издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
зграда и објеката за износ од 95.259 КМ, јер су издаци за санацију крова и
реконструкцију улица признати као расходи за текуће одржавање, што није у складу
са чланом 105. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачкама 6.1.1.2, 6.2. и 6.3.1 извјештаја:
Прецијењени су примици од задуживања (78.000 КМ), потраживања за камате,
дивиденде и други финансијски приходи (279.526 КМ), дугорочна финансијска
имовина и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти (1.607.889 КМ)
и финансијски резултат ранијих година (306.754 КМ), а потцијењени су примици од
наплате датих зајмова (78.000 КМ), остали приходи обрачунског карактера (15.578
КМ), дугорочни зајмови дати јавним предузећима који доспијевају на наплату до
годину дана (341.768 КМ), расходи од усклађивања вриједности финансијске
имовине (74.379 КМ), корекција дугорочних зајмова датих домаћим јавним
нефинансијским субјектима који доспијевају на наплату до годину (217.846 КМ),
корекција потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе (48.996
КМ) и дугорочни зајмови дати јавним предузећима (1.447.114 КМ). Наведено није у
складу са чланом 61. став (6), 67. став (6), 137. и 151. став (5) Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике и чланом 73. став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, јер дио
потраживања од КП „Комунално“ а.д. Костајница по основу финансирања Пројекта
обнове градских и водоводних и канализационих система у Босни и Херцеговини,
наплата, те исправка вриједности датих зајмова и потраживања за уговорене камате
на дан билансирања по поменутом зајму, Општина Костајница није евидентирала у
складу са наведеним одредбама правилника.
Као што је наведено под тачком 6.3.1.2. извјештаја:
Општина Костајница није исказала учешћа у капиталу по основу оснивачког улога
ЈЗУ „Дом здравља Костајница“ (791.954 КМ), ЈУ „Туристичка организација општине
Костајница“ (2.000 КМ), ЈП „Радио Костајница“ (40.811 КМ) и ЈП „Банијапромет“
Костајница (431.820 КМ), док је оснивачки улог код КП "Комунално" а.д. Костајница у
главној књизи исказан више за 77.868 КМ, јер је консолидација извршена у главној
књизи, 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.
Вриједност зграда и објеката је прецијењена, а вриједност инвестиционе имовине
потцијењена за износ од 146.403 KM, јер пословни простори који су дати у закуп нису
класификовани у складу са чланом 23. Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. Такође, Општина
Костајница није извршила признавање два пословна простора који су дати у закуп.
Вриједност зграда и објеката, као и финансијски резултат ранијих година су
прецијењени за 152.994 КМ, јер Општина Костајница није искњижила вриједност
четири стана која су откупљена у ранијем периоду. Наведено није у складу са МРС
- ЈС 17- Некретнине, постројења и опрема (параграф 82).
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Вриједност нематеријалне произведене имовине је потцијењена (17.187 КМ), као и
корекција вриједности нематеријалне произведене имовине (8.592 КМ), расходи по
основу амортизације (1.719 КМ), те финансијски резултат ранијих година (10.312 КМ)
јер Општина Костајница у ранијем периоду није евидентирала Шумскопривредну
основу за период од 01.01.2017. године до 31.12.2026. године, што није у складу са
чланом 24. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике.
Општина Костајница није извршила пренос средстава у припреми на средства у
употреби за вриједност саобраћајних објеката-мостова, који су активирани у износу
од 188.020 КМ, што није у складу са чланом 42. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике.
Као што је наведено под тачкама 6.1.2. и 6.3.2.1. извјештаја:
Прецијењене су позиције расхода по основу камата на хартије од вриједности
(73.377 КМ), издатака за отплату главнице по обвезницама у земљи (109.449 КМ),
краткорочне обавезе по основу хартија од вриједности (133.550 КМ), финансијски
резултат ранијих година (200.674 КМ), а потцијењене су позиције осталих издатака
(182.826 КМ), остале дугорочне обавезе (78.021 КМ) и остале краткорочне обавезе
(182.826 КМ), јер евиденције по Записнику о судском поравнању од 04.07.2019.
године нису вршене у складу са чланом 72, 75, 83. и 118. став (5) Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.7. извјештаја:
Напомене уз финансијске извјештаје Општине Костајница не садрже потребне
додатне информације, што није у складу са чланом 46. Правилника о финансијском
извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС-ЈС 1 - Презентација
финансијских извјештаја и других релевантних стандарда.
Временска неограниченост пословања
У Напоменама уз финансијски извјештај објелодањено је да је Консолидовани
финансијски извјештај Општине Костајница састављен у складу са начелом
сталности пословања, уз претпоставку да Општина Костајница неће обуставити
пословање у догледној будућности.
Кључна питања ревизије
Кључна питања ревизије су она питања која су по нашем професионалном
мишљењу, су била најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за
годину која се завршава на дан 31. децембар 2021. године. Ова питања смо
размотрили у оквиру ревизије финансијских извјештаја као цјелине, а у формирању
нашег мишљења не дајемо одвојено мишљење о тим питањима. Осим питања
описаних у пасусу Основ за мишљење са резервом нема других питања кoja треба
објавити у извјештају о ревизији.
Одговорност руководства за финансијске извјештаје
Начелник општине Костајница 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
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Костајница
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садрже материјално значајне погрешне исказе настале усљед преваре и грешке;
одговарајућа објелодањивања релевантних информација у Напоменама уз
финансијске извјештаје; одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених
политика и рачуноводствених процјена које су примјерене датим околностима и
надзор над процесом извјештавања. При изради финансијских извјештаја
руководство је одговорно да процијени сталност пословања и да објелодани питања
везана за временску неограниченост пословања.
Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја
Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да ли финансијски извјештаји,
као цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе узроковане преваром
или грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који садржи наше
мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања, али није
гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима ревизије
увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје.
Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја.
Због чињенице да се ревизија спроводи провјером на бази узорка и да у систему
интерних контрола и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења,
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор
поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном скептицизму,
укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским
извјештајима, насталих усљед преваре и грешке. Приликом процјене ризика, ревизор
разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију
финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су
одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања одвојеног мишљења
о ефективности интерних контрола. Ревизија такође укључује оцјену примијењених
рачуноводствених политика утемељених на временској неограничености пословања
и значајних процјена извршених од стране руководства, као и оцјену опште
презентације финансијских извјештаја.
Изјављујемо да смо поступили у складу са релевантним етичким захтјевима у вези
са независношћу. Остварили смо комуникацију са одговорним лицима субјекта
ревизије у вези са планираним обимом и временским распоредом ревизије, кључним
ревизијским питањима и другим важним питањима и значајним налазима ревизије,
укључујући значајне недостатке у систему интерних контрола који се могу
идентификовати током ревизије.

Бања Лука, 05.08.2022. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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II

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији усклађености

Мишљење са резервом
Уз ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општине Костајница за 2021.
годину, извршили смо ревизију усклађености активности, финансијских трансакција
и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и
другим прописима.
По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом,
активности, финансијске трансакције и информације исказане у Општини Костајница
за 2021. годину су, у свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су
регулисане.
Основ за мишљење са резервом
Ревизију усклађености смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора
Републике Српске и ISSAI 4000 – Стандард за ревизију усклађености.
Вјерујемо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да
обезбјеђују основ за наше мишљење о усклађености активности, финансијских
трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са прописима
којима су регулисане.
Као што је наведено под тачком 4. извјештаја:
Приликом набавке огревног дрвета (12.834 КМ), уговорни орган је вршио дијељење
предметних набавки, што није у складу са чланом 15. став (6) Закона о јавним
набавкама.
Приликом набавке радова за изградњу седам стамбених објеката за породице
угрожене пандемијом Ковид-19 и земљотресом из 2020. године у тендерској
документацији је наведено да нема авансног плаћања током трајања уговора, а
анексом уговора је предвиђено 90.000 КМ авансне уплате, што није у складу са
чланом 72. став (5) Закона о јавним набавкама.
На web страници није објављена тендерска документација за набавке проведене
путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, што није у складу са чланом
28. став (4) Закона о јавним набавкама.
За дио проведених набавки тендерска документација није припремљена у складу са
чланом 53. став (3) Закона о јавним набавкама и чланом 3. Упутства за припрему
модела тендерске документације и понуда, јер не садржи неопходне информације
(ИДБ/ЈИБ уговорног органа, назив и адресу уговорног органа, податке о мјесту
испоруке робе/извођења радова и рокове за испоруку робе/извођења радова и
слично).
ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ није планирала нити доносила посебне одлуке за
покретање јавних набавки у укупном износу од 22.031 КМ (за набавку дрвета за
огрев, хране, дидактичког материјала и остало), што није у складу са чланом 17.
Закона о јавним набавкама, а наведене набавке су вршене без примјене одредби
овог закона.
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Као што је наведено под тачком 5. извјештаја:
Ребаланс буџета Општине Костајница није припремљен и донесен према
економским класификацијама из Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, што није у складу
са чланом 15. Закона о буџетском систему Републике Српске.
Одговорност руководства за усклађеност
Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја,
начелник Општине је такође одговоран да осигура да су активности, финансијске
трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима у складу са
прописима којима су регулисане.
Одговорност ревизора за ревизију усклађености
Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша
одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности,
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима, у
свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане.
Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске
доказе о томе да ли је пословање Општине Костајница обухваћено према
дефинисаним критеријумима, усклађено са законским и другим прописима.
Процедуре подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са
законима и прописима који регулишу пословање Општине Костајница.

Бања Лука, 05.08.2022. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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III

РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА

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

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)

за улагања у инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката исказују издаци у складу са чланом 105. Правилника о буџетским
класификацијама садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике,

3)

класификација обавеза, као и исказивање издатака за измирење обавеза из
ранијег периода, по Записнику о судском поравнању од 04.07.2019. године,
врши у складу са чланом 72, 75, 83. и 118. став (5) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике,

4)

класификација расхода по основу обрачунатих негативних курсних разлика на
обавезе и потраживања од других јединица власти врши сходно члану 101.
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике,

5)

изврши одговарајућа класификација потраживања насталих на основу
споразума о отплати дуга закљученог са КП „Комунално“ а.д. Костајница, те
евидентирање примитака од финансијске имовине по основу наплате главнице
датог зајма врши сходно члану 151. став (5) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике,

6)

учешћа у капиталу по основу оснивачког улога искажу 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,

7)

приликом евидентирања нефинансијске имовине у сталним средствима
примјењују одредбе Правилника о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике (члан 23. и 24.),
Правилника
о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике (члан 42), захтјеви МРСЈС 17- Некретнине, постројења и опрема, МРС-ЈС 21 – Умањење вриједности
имовине која не генерише готовину и други стандарди и прописи који
дефинишу питање признавања имовине, вредновања, класификације, те
процјене обезврјеђења,

8)

у оквиру ванбилансних позиција евидентирају пословни догађаји у складу са
чланом 89. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике.

Препоручује се начелникy Општине и директору ЈПУ Клуб за дјецу “Кестенко”, ЈУ
Центар за социјални рад, ЈУ Народна библиотека „Невенка Станисављевић“ и ЈУ
Средњошколски центар да обезбиједи да се:
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Костајница
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9)

поступци и процедуре провођења пописа, усаглашавање књиговодственог
стања са стварним стањем и извјештавање врши у складу са Правилником о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза.

Препоручује се начелнику Општине и директору ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“, ЈУ
Центар за социјални рад и ЈУ Народна библиотека „Невенка Станисављевић“ да
обезбиједи да се:
10)

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

Препоруке везане за усклађеност
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:
1)

попуњавање путних налога за возила врши у складу са чланом 7. Правилника
о обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога,

2)

покретање, избор поступака и провођење набавки врши у складу са чланом 15.
став (6), 24. под а), 28. став (4), 53. став (3) и 72. став (5) Закона о јавним
набавкама, а комисија за набавке чија процијењена вриједност представља
вриједносни разред из члана 14. став (2) и (3) Закона о јавним набавкама
састоји од најмање пет чланова у складу са чланом 6. Правилника о
успостављању и раду комисије за набавке,

3)

припрема, планирање, начин израде, доношење и извршење буџета врши
сходно члану 15, 25, 28, 29. и 30. Закона о буџетском систему Републике
Српске,

4)

подносе извјештаји о утрошку средстава додијељенених као учешће у санацији
материјалне штете, како је дефинисано Измјеном и допуном Одлуке о
критеријумима и мјерилима за додјелу приоритетне помоћи,

5)

обрачун пореза и доприноса на плате врши у складу са чланом 3. став (1) тачка
1) Закона о порезу на доходак и чланом 3. став (1) тачка 1) и 10. став (1) Закона
о доприносима,

6)

изврши усаглашавање судских спорова са евиденцијама добијеним од
Правобранилаштва Републике Српске.

Препоручује се директору ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ да обезбиједи да се:
7) планирање и провођење набавки врши у складу са чланом 17. Закона о јавним
набавкама.
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IV

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ

-

Закон о буџетском систему Републике Српске,
Закон о трезору,
Закон о фискалној одговорности у Републици Српској, члан 4, 9-11,
Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, поглавље VIII
члан 59. – 72,
Одлука о извршењу Буџета општине Костајница за 2021. годину и Одлука о
измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Костајница за 2021. годину,
Одлука о усвајању Буџета општине Костајница за 2021. годину и Одлука о
усвајању Ребаланса 2 Буџета општине Костајница за 2021. годину,
Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору у
Републици Српској,
Закон о локалној самоуправи,
Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе,
Закон о раду, члан 205,
Закон о јавним набавкама,
Закон о водама, члан 188 - 195,
Закон о шумама, члан 87-98,
Закон о уређењу простора и грађењу, члан 38, 73-82, 189, 191,
Закон о комуналним дјелатностима, члан 6-12, 20-25 и 41,
Закон о доприносима,
Закон о порезу на доходак (Глава I-IV, VI, X, XII и XIII),
Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању
инвалида, члан 26. и 27,
Закон о социјалној заштити,
Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе,
Закон о јавним путевима, члан 13 и 16,
Закон о спорту, члан 119,
Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске,
Упутство о начину и поступку успостављања и спровођења система
финансијског управљања и контроле,
Упутство за примјену модела тендерске документације и понуда,
Правилник о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта,
Правилник о критеријумима за стицање статуса буџетског корисника,
Правилник о успостављању и раду комисије за набавке,
Правилник о обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога,
Правилник о трошковима репрезентације из 2011. године,
Колективни уговор за запослене у Општинској управи Општине Костајница,
Одлука о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса удружења
од интереса за Општину,
Одлука о критеријумима и мјерилима за додјелу приоритетне помоћи као
учешће Oпштине Костајница у санацији материјалне штете настале на
стамбеним, стамбено – пословним и пословним објектима изазване
земљотресом.

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Костајница
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V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Општина Костајница (у даљем тексту: Општина) се простире на 85 km² и према
резултатима пописа из 2013. године на подручју Општине живи укупно 5.645
становника.
Општина остварује своје надлежности у складу са Уставом, Законом о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21),
Статутом Општине („Службени гласник Општине Костајница“ број 5/16, 5/17 и 13/19)
и другим важећим прописима, којима су дефинисана подручја одговорности,
надлежности органа и начин финансирања.
Органи општине су Скупштина и начелник Општине. Скупштина општине је орган
одлучивања и креирања политика општине који чини 17 одборника, а начелник
заступа и представља општину и носилац је извршне власти.
Општина је за 2021. годину сврстана у категорију неразвијених јединица локалне
самоуправе.
Средства за рад Општине у 2021. години обезбијеђена су из пореских и непореских
прихода, грантова, трансфера између различитих јединица власти, примитака од
финансијске имовине, примитака од задуживања и осталих примитака. Општина
послује у систему трезорског пословања.
Консолидовани финансијски извјештај Општине чине финансијски извјештаји
Општинске управе и нижих буџетских корисника Јавна установа „Центар за
социјални рад“ Костајница (у даљем тексту: Центар за социјални рад), Јавна
предшколска установа Клуб за дјецу „Кестенко“ (у даљем тексту: ЈПУ Клуб за дјецу),
Јавна установа Средњошколски центар Костајница (у даљем тексту: ЈУ СШЦ) и
Јавна установа Народна библиотека „Невенка Станисављевић“ Костајница (у
даљем тексту: Народна библиотека).
Под надлежношћу општине су КП "Комунално" а.д. Костајница, ЈУ Парк природе
„Уна“, ЈЗУ „Дом здравља Костајница“, ЈУ „Туристичка организација општине
Костајница“, ЈП „Радио Костајница“ и ЈП „Банијапромет“ Костајница.
На Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији Општине за период 01.0131.12.2021. године није било примједби.
Препоруке дате у овом извјештају, у циљу њиховог наглашавања, болдоване
су и писане италик словима

2.

Провођење препорука из претходног извјештаја

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске провела је финансијску
ревизију Општине за 2018. годину и том приликом је дато 16 препорука од којих се
осам односи на финансијске извјештаје и осам на усклађеност (у оквиру којих су три
препоруке за усклађеност дате Скупштини општине).
Општина је доставила Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске
одговор у форми Плана отклањања неправилности у којем износи радње које је
предузела или ће предузети ради превазилажења пропуста и неправилности
утврђених у извјештају о проведеној финансијској ревизији за период 01.0131.12.2018. године.
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Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске извршила је провјеру
провођења препорука датих у Извјештају о проведеној финансијској ревизији
Општине Костајница за период 01.01-31.12.2018. година (број: РВ054-19) и о томе
сачинила Извјештај о статусу препорука датих приликом финансијске ревизије
Општине Костајница за 2018. годину (број: ИП013-20) у којем је закључено да од
укупно 16 датих препорука осам препорука је проведено, пет је проведено
дјелимично, а три препоруке нису проведене.

3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

Организација и рад органа Општине, послови, надлежности и одговорности,
финансирање, учешће грађана у локалној самоуправи, сарадња и представљање,
као и друга питања од значаја за рад и обављање послова дефинисани су Законом
о локалној самоуправи и ближе уређени Статутом.
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
(„Службени гласник Општине Костајница“ број 16/21) систематизованa су 24 радна
мјеста за 24 извршиоца (без функционера).
На дан 31.12.2021. године према евиденцијама Одјељења за општу управу било је
запослено укупно 27 извршилаца (од тога 22 службеника, 1 намјештеник и 4
функционера). Код нижих потрошачких јединица, за које се средства за лична
примања обезбјеђују у буџету Општине, запослено је 15 лица.
Општина у току 2021. години закључила 12 уговора о дјелу (са 2 извршиоца) за
послове који су систематизовани, што није у складу са одредбама члана 205. Закона
о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16, 66/18, 91/21 и 119/21), којим
je прoписaно да се уговор о дјелу може закључити ради обављања послова који су
ван дјелатности послодавца.
Током ревидиране године сачињена је мапа пословних процеса као и књига
пословних процеса, док су Регистар ризика и Стратегија управљања ризицима
сачињени почетком 2022. године сходно одредбама Закона о систему интерних
финансијских контрола у јавном сектору („Службени гласник Републике Српске“ број
91/16) и Упутства о начину и поступку успостављања и спровођења система
финансијског управљања и контроле („Службени гласник Републике Српске“ број
99/17).
Општина није сачинила годишњи извјештај о спровођењу планираних активности на
успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле за 2021.
годину, што је прописано Правилником о садржају извјештаја и начину извјештавања
о систему финансијског управљања и контроле („Службени гласник Републике
Српске“ број 1/22).
Скупштина Општине није донијела Стратегију развоја локалних путева и улица у
складу са чланом 13. став (4) Закона о јавним путевима („Службени гласник
Републике Српске“ број 89/13). Начелник Општине Костајница је именовао Радну
групу за израду Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју општине
Костајница за период 2022-2030. година („Службени гласник Општине
Костајница“ број 20/21), па по наведеном основу није дата препорука.
Такође Скупштина Општине није донијела план капиталних инвестиција, што није у
складу са чланом 39. став (1) тачка 5) Закона о локалној самоуправи, као и просторни
план сходно члану 38. став (2) и 189. став (1) Закона о уређењу простора и грађења
(„Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 2/15, 106/15, 3/16, 104/18 и 84/19),
те Програм уређења грађевинског земљишта за 2021. годину сходно члану 4. став
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Костајница
за период 01.01-31.12.2021. године

11

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

(3) Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта („Службени гласник Републике Српске“ број 34/14).
Скупштина Општине није усвојила Програм заједничке комуналне потрошње за
2021. годину, како је дефинисано чланом 21. став (2) Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11 и 100/17), иако су
претходно предузете све потребне радње и активности на припреми и доношењу
програма.
Јавна установа „Туристичка организација општине Костајница“ нема статус
буџетског корисника иако се у потпуности финансира средствима Општине и
испуњава услове дефинисане чланом 5. Правилника о критеријумима за стицање
статуса буџетског корисника („Службени гласник Републике Српске“ број 116/13).
Поједини улазни рачуни у Општини су евидентирани без претходне формалне и
суштинске контроле (ликвидатуре), што није у складу са чланом 9. став (3) Закона о
рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“
број 94/15 и 78/20) којим је прописано да лица одговорна за сачињавање и контролу
књиговодстевних исправа својим потписом у писаном или електронском облику
потврђују да је књиговодствена исправа потпуна, истинита, рачунски тачна и да
одржава суштину пословног догађаја на који се односи.
На појединим путним налозима за возила (ПН 4 Образац) нису попуњене назначене
рубрике из путног налога (вријеме поласка, вријеме доласка, пређена километража,
нема потписа возача и сл.), што није у складу са чланом 7. Правилника о обрасцу,
садржају и начину попуњавања путног налога („Службени гласник Републике
Српске“ број 74/17). Није утврђен норматив потрошње горива за службена возила.
Код расхода репрезентације Општинске управе утврђено је да нису досљедно
примјењиване одредбе члана 2, 3, 6. и 7. Правилника о трошковима репрезентације
из 2011. године, јер нису посебним актом (закључком Начелника општине) утврђени
лимити трошкова репрезентације по корисницима права на репрезентацију.
Помоћни програм основних средстава за поједина основна средства не садржи
потребне податке о имовини (назив добављача, фабрички број, површину или други
параметар величине објекта и друге релевантне карактеристике имовине). Такође
између помоћне евиденције и главне књиге постоје неусклађености по контима, те
евиденције нису у потпуности упоредиве.
За помоћну књигу потраживања Општина није обезбиједила апликативни софтвер
који омогућава функционисање система интерних рачуноводствених контрола у
складу са чланом 7. став (5) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.
У току 2022. године су започете активности на набавци апликативног софтвера.
Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године није у потпуности
организован и извршен у складу са Правилником о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и
обавеза („Службени гласник Републике Српске“ број 45/16 и 113/21) - у даљем тексту
Правилник, јер:
- предмет пописа нису била дугорочна финансијска имовина и разграничења из
трансакција унутар исте јединице власти (1.607.889 KM) и основна средства
узета у закуп, као и пословни простори који су дати у закуп (тачка 6.3.1.2.
извјештаја), што није у складу са чланом 2. и 4. став (1) поменутог правилника,
- пописне комисије нису утврдиле разлику између стања нефинансијске имовине
утврђене пописом (10.520.351 КМ) и њеног књиговодственог стања (10.798.095
КМ), па надлежни орган није одлучивао о спровођењу процедура и начинима
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-

-

-

утврђивања узрока одступања између књиговодственог и стварног стања
имовине сходно члану 21. став (2) Правилника,
комисија за попис није сачинила пописне листе у два примјерка, што није у
складу са чланом 17. став (4) Правилника,
имовина дата на кориштење није унесена на посебне пописне листе сходно
члану 19. Правилника,
у пописним листама финансијске имовине и обавеза нису исказане евентуалне
вриједносне разлике између књиговодственог и стварног стања, што није у
складу са чланом 18. став (1) тачка 7) Правилника,
пописне листе финансијске имовине и обавеза су овјерене од стране лица која
воде евиденцију о промјенама на имовини и обавезама које су предмет пописа,
али не и од одговорне особе (начелника или лица које он овласти), што није у
складу са чланом 14. став (1) и 17. став (8) Правилника и
извјештаји о попису не садрже упоредне податке књиговодственог и стварног
стања имовине и обавеза, те преглед количинских и вриједносних разлика
између књиговодственог и стварног стања, што није у складу са чланом 20. став
(1) тачка 3) и 4) Правилника.

Код нижих буџетских корисника који се у цјелости финансирају из буџета Општине,
те буџетских корисника који се дјелимично финансирају из буџета Општине
(Народна библиотека и ЈУ СШЦ) извјештаји комисија за попис не садрже елементе
дефинисане чланом 20. став (1) Правилника (подаци о стручној и професионалној
квалификацији, као и о радном ангажману лица ангажованих на попису, упоредни
преглед стварног и књиговодственог стања пописане имовине и обавеза, те преглед
количинских и вриједносних разлика између стварног и књиговодственог стања).
Дио имовине код ЈПУ Клуб за дјецу није био предмет пописа (дидактички материјал),
што није у складу са чланом 4. став (1) Правилника. Прије започињања пописа код
ЈПУ Клуб за дјецу, пописне листе нису сачињене у два примјерка и овјерене од
стране одговорног лица, те исте не садрже евентуалне вриједносне разлике између
књиговодственог и стварног стања, што није у складу са чланом 17. став (4) и (8) и
18. став (1) тачке 7. наведеног правилника.
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 у већини тачака овог извјештаја.
Препоручује се начелникy Општине да обезбиједи да се попуњавање путних
налога за возила врши у складу са чланом 7. Правилника о обрасцу, садржају
и начину попуњавања путног налога.
Препоручује се начелникy Општине и директору ЈПУ Клуб за дјецу
“Кестенко”, ЈУ Центар за социјални рад, ЈУ Народна библиотека „Невенка
Станисављевић“ и ЈУ Средњошколски центар да обезбиједи да се поступци
и процедуре провођења пописа, усаглашавање књиговодственог стања са
стварним стањем и извјештавање врши у складу са Правилником о начину
и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза.

4.

Набавке

План јавних набавки (привремени и коначни план са измјенама и допунама) је
донесен у износу од 696.954 КМ (робе 48.465 КМ, услуге – 49.188 КМ и радови –
599.301 КМ).

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Костајница
за период 01.01-31.12.2021. године

13

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

У току године, Општина је за набавке радова које нису обухваћене Планом јавних
набавки донијела 32 посебнe одлукe о покретању поступка јавне набавке у износу
од 183.223 КМ (робе 65.200 КМ, услуге 50.000 КМ и радови 68.023 КМ).
Према информацијама о проведеним поступцима јавних набавки у 2021. години,
покренутa су 63 поступка јавних набавки (једна набавка је поништена, а двије су
покренуте крајем 2021. године, те је уговор закључен у 2022. години), а 60 који су
окончани додјелом уговора укупне вриједности 314.372 КМ (без ПДВ-а), од чега
конкурентским захтјевом за доставу понуда (134.078 КМ), преговарачким поступком
без објаве обавјештења (70.648 КМ) и директним споразумом (109.646 КМ).
Ревизијским испитивањима су обухваћени поступци јавних набавки у вриједности од
201.367 КМ и то четири конкурентска поступка (116.972 КМ), четири преговарачка
поступка без објаве обавјештења (68.511 КМ) и четири директна споразума (15.884
КМ). Извршили смо увид и у поступак јавне набавке реконструкције постојеће
водоводне мреже на подручју Општине путем отвореног поступка који је започео
крајем 2021. године, када је и планиран, те је извршено резервисање средстава у
износу од 300.000 КМ (тачке 6.1.1.1. и 6.1.2.2. извјештаја). Исти је окончан у 2022.
години, те је закључен уговор у вриједности од 275.105 КМ, без ПДВ-а.
Ревизијским испитивањем обухваћен је поступак јавне набавке радова изградње
седам стамбених објеката за породице угрожене пандемијом Ковид-19 и
земљотресом из 2020. године-кључ у руке, путем отвореног поступка, а који је
обухваћен планом набавки за 2021. годину, а уговор је закључен у 2022. години.
Општина и Caritas Switzerland закључили су споразум о реализацији пројекта
„Подршка породицама угрожених пандемијом Ковид-19 и потресом из 2020. године
у Костајници“, према којем се Општина обавезала провести процедуру набавке и
уплатити на рачун носиоцу имплементације пројекта Caritas Switzerland износ од
160.000 КМ, јер имплементатор врши плаћање добављачу (тачка 6.1.2.1.
извјештаја).
Набавке нису проведене у складу са Законом о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Српске“ број 38/14) – у даљем тексту: Закон и важећим
подзаконским актима јер:
- за набавку огревног дрвета укупне вриједности 12.834 КМ (без ПДВ-а) проведен
је један директни и један конкурентски поступак, што није у складу са чланом 15.
став (6) Закона, чиме је извршено дијељење набавки,
- за набавке проведне путем конкурентског захтјева и преговарачког поступка без
објаве обавјештења, тендерска документација не садржи потребне информације
(ИДБ/ЈИБ уговорног органа, телефон, факс, интернет адресу, име особе
задужене за контакт, ознаку и назив из ЈРЈН, процијењену вриједност набавке,
те податке о мјесту испоруке робе/извођења радова и рокове за испоруку
робе/извођења радова), што није у складу са чланом 53. став (3) Закона и чланом
3. Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени
гласник БиХ“ број 90/14 и 20/15),
- у поступку набавке реконструкције постојеће водоводне мреже на подручју
Општине Костајница, као и набавке радова изградње седам стамбених објеката
за породице угрожене пандемијом Ковид-19 и земљотресом из 2020. годинекључ у руке приликом именовања чланова комисије није поштован члан 6.
Правилника о успостављању и раду комисије за набавке („Службени гласник
БиХ“ број 103/14) којим је прописано да се у случају уговора чија процијењена
вриједност представља вриједносни разред из члана 14. став (2) и (3) Закона
комисија састоји од најмање пет чланова,
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-

-

-

приликом набавке радова изградње седам стамбених објеката за породице
угрожене пандемијом Ковид-19 и земљотресом из 2020. године-кључ у руке у
тендерској документацији наведенo je дa нема авансног плаћања током трајања
уговорa, а анексом уговора је предвиђенa аванснa уплатa oд 90.000 КМ, што је
супротно члану 72. став (5) Закона, којим је прописано да се приликом додјеле
уговора о набавци услови утврђени у тендерској документацији не могу
мијењати,
за набавке проведене путем преговарачког поступка без објаве обавјештења
(набавка додатних радова реконструкције улица у Општини, набавка хитних
интервенција од елементарних непогода-радова на санацији штете настале у
земљотресу и набавка хитних интервенција од елементарних непогода робаматеријала за санацију који су оштећени у земљотресу) није извршена објава
тендерске документације на web страници Општине, што није у складу са чланом
28. став (4) Закона, којим је прописано да уговорни орган објављује на својој web
страници информације о преговарачком поступку без објаве обавјештења о
набавци, на начин да тендерску документацију учини доступном за све
заинтересоване кандидате/понуђаче,
за набавку додатних радова реконструкције улица у Општини путем
преговарачког поступка без објаве обавјештења вриједност уговора за додатне
радове прелази 20% од вриједности основног уговора, што није у складу са
чланом 24. под а) Закона, којим је прописано да укупна вриједност уговора
додијељених за додатне радове не може прећи 20% од вриједности основног
уговора.

ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ није планирала нити доносила посебне одлуке за
покретање јавних набавки у укупном износу од 22.031 КМ (за набавку дрвета за
огрев, хране, дидактичког материјала и остало), што није у складу са чланом 17.
Закона, а наведене набавке су вршене без примјене одредби овог закона.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се покретање, избор
поступака и провођење набавки врши у складу са чланом 15. став (6), 24. под
а), 28. став (4), 53. став (3) и 72. став (5) Закона о јавним набавкама, а комисија
за набавке чија процијењена вриједност представља вриједносни разред из
члана 14. став (2) и (3) Закона о јавним набавкама састоји од најмање пет
чланова у складу са чланом 6. Правилника о успостављању и раду комисије
за набавке.
Препоручује се директору ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ да обезбиједи да се
планирање и провођење набавки врши у складу са чланом 17. Закона о јавним
набавкама.

5.

Припрема и доношење буџета

Скупштина општине Костајница није усвојила буџет за 2021. годину прије почетка
предметне фискалне године нити је донијела Одлуку о привременом финансирању
Општине сходно члану 38. став (2) Закона о буџетском систему Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске” број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) – у даљем
тексту: Закон, те како наведена одлука није донесена, од 01.01.2021. године ступило
је на снагу привремено финансирање првог квартала текуће године, у висини једне
четвртине буџета усвојеног за 2019. годину (буџет за 2019. годину је последњи буџет
који је усвојила Скупштине општине).
Скупштина општине је 29.04.2021. године донијела Одлуку о усвајању Буџета
општине Костајница за 2021. годину у износу од 2.600.000 КМ, а 09.07.2021. године
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Костајница
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Одлуку о усвајању Ребаланса 1 буџета општине Костајница за 2021. годину у износу
од 5.642.000 КМ, док је Одлука о усвајању Ребаланса 2 буџета општине Костајница
за 2021. годину донесена 09.12.2021. године.
Ребалансом 2 је планирано финансирање активности Општине из буџетских
прихода у износу од 6.777.000 КМ (порески приходи 2.195.000 КМ, непорески
приходи 407.000 КМ, грантови 3.276.800 КМ, трансфери између различитих јединица
власти 898.200 КМ), примици од финансијске имовине 1.000 КМ, примици од
задуживања 78.000 КМ и остали примици 4.000 КМ. Ребалансом 2 су средства
одобрена за текуће расходе (4.362.298 КМ), трансфере између и унутар јединица
власти (43.169 КМ), буџетску резерву (5.000 КМ), издатке за нефинансијску имовину
(403.363 КМ), издатке за финансијску имовину (1.500 КМ), издатке за отплату дугова
(397.950 КМ) и остале издатке (1.646.720 КМ).
Поступак доношења буџета није проведен у складу са чланом 28. Закона, јер
припрема, израда и доношење буџета није проведенa благовремено у складу са
буџетским календаром, те код припреме и доношења буџета за 2021. годину,
Општинска управа, као буџетски корисник није сачинила буџетски захтјев, а уз
буџетске захтјеве појединих нижих буџетских корисника нису достављена
образложења сходно члану 25. и 30. поменутог закона.
Упутство буџетским корисницима за припрему буџета општине Костајница за 2021.
годину није сачињено у складу са чланом 29. тачка в) и г) Закона, јер не садржи
процјене буџетских средстава и издатака општине за наредну фискалну годину и
приједлог оквирног износа буџетских издатака за сваког корисника средстава
општинског буџета у наредној фискалној години.
Након усвајања Ребаланса 2 буџета општине Костајница за 2021. годину, донесене
су 22 одлуке о реалокцији буџетских средстава (65.675 КМ), од чега је у оквиру
потрошачких јединица (39.971 КМ), а остатак између потрошачких јединица (25.704
КМ).
Ребаланс буџета није припремљен и донесен према економској класификацији из
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“ број 98/16,
115/17 и 118/18), јер су погрешно планирани, тиме и евидентирани примици од
наплате датих зајмова у оквиру примитака од задуживања, издаци за нефинансијску
имовину у оквиру расхода за текуће одржавање, издаци по основу измирења
обавеза из претходних година у оквиру расхода по основу камата на хартије од
вриједности и издатака за отплату главнице по хартијама од вриједности, што није у
складу са чланом 15. Закона, којим је дефинисано да се буџет припрема, доноси и
извршава на основу стандардних буџетских класификација.
Влада Републике Србије је одобрила донацију Општини, а једна од намјена дијела
донираних средстава је и измирење обавеза пренесених из претходног периода
Општине, те је Општина сачинила нови План за измирење неизмирених обавеза
пренесених из претходног периода (од 10.06.2021. године) и исти доставила
Фискалном савјету Републике Српске, који је дао позитивно мишљење на Дугорочни
план за измирење обавеза неизмирених обавеза пренесених из претходног периода.
Скупштина општине усвојила је предложени план мјера. Фискалном савјету
Републике Српске достављен је Извјештај о реализацији плана за измирење
неизмирених обавеза пренесених из претходног периода (21.04.2022. године). Са
31.12.2021. године, Општина нема неизмирених обавеза које су настале 31.12.2020.
године и раније.
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Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се припрема,
планирање, начин израде, доношење и извршење буџета врши сходно члану
15, 25, 28, 29 и 30. Закона о буџетском систему Републике Српске.

6.

Финансијски извјештаји

Општина је сачинила Консолидовани финансијски извјештај за кориснике буџета
Општине Костајница за 2021. годину у складу са чланом 26. Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике
Српске“ број 15/17) и обрасце финансијског извјештаја са Напоменама доставила
Министарству финансија Републике Српске уз одређено кашњење у односу на рок
дефинисан чланом 56. Закона о буџетском систему Републике Српске и чланом 49.
став (6) поменутог правилника.
Код сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја за 2021. годину, Општина
није извршила консолидацију 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 извршила укључивање нето имовине/капитала ЈУ Парк природе „Уна“, ЈЗУ „Дом
здравља Костајница“, ЈУ „Туристичка организација општине Костајница“, ЈП „Радио
Костајница“ и ЈП „Банијапромет“ Костајница које су под њеном контролом у
Консолидовани биланс стања, док је укључивање КП "Комунално" а.д. Костајница
извршено додавањем нето имовине/капитала из његовог биланса стања у главну
књигу Општине Костајница (тачка 6.3.1.2. извјештаја).
Препоручује се начелнику Општине 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 Општине за период 01.01-31.12.2021. године исказано је у
обрасцу ПИБ (Периодични извјештај о извршењу буџета) и обрасцу ПИФ
(Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима).
Укупни приходи и примици у обрасцу ПИБ су исказани у износу од 6.987.650 КМ (за
2% су виши у односу на Ребаланс 2 буџета), док су укупни расходи и издаци исказани
у износу од 6.614.516 КМ (за 4% су нижи у односу на Ребаланс 2 буџета). За
одступања на појединим позицијама на којима је извршење веће у односу на износ
који је одобрен ребалансом буџета извршене су реалокације.
У ПИФ-у су исказани укупни приходи и примици у износу од 6.988.670 КМ и укупни
расходи и издаци прије елиминације у износу од 6.744.961 КМ. Општина је извршила
елиминацију расхода у износу од 35.700 КМ, иако исти нису проистекли из
међусобних транскација и односа. Средства су дозначена ЈУ „Туристичка
организација општине Костајница“, чији оснивач је Општина, али која пословне
књиге води у складу са Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном
оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике
(“Службени гласник Републике Српске” број 106/15 и 104/22). Наведено није у складу
са чланом 122. став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, јер консолидација није
извршена по принципу „ред по ред“, односно није извршено сабирање истоврсне
имовине, обавеза, извора, расхода, прихода, примитака и издатака, те елиминација
позиција које су проистекле из међусобних трансакција и односа.
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за период 01.01-31.12.2021. године

17

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

До доношења Ребаланса 1 и 2 за 2021. годину, а због недовољно расположивих
буџетских средстава, Општина је путем прелазног рачуна (114.431 КМ)
евидентирала поједине текуће расходе и издатке и на тај начин користила прелазни
рачун за сврхе за које није намијењен. Доношењем Ребаланса 1 и 2 за 2021. годину,
извршење је исказано на планираној позицији.

6.1.1.

Приходи и примици

Општина је у Периодичном извјештају о извршењу по рачуноводственим фондовима
исказала укупне приходе и примитке у износу од 6.988.670 КМ, од чега на фонду 01
(6.987.650 КМ) и фонду 03 (1.020 КМ).

6.1.1.1.

Приходи

Укупни приходи исказани су у износу од 6.901.074 КМ, а чине их буџетски приходи
(6.900.054 КМ, фонд 01) и приходи по основу грантова (1.020 КМ, фонд 03).
Према врсти прихода односе се на пореске приходе, непореске приходе, грантове и
трансфере између или унутар јединица власти.
Порески приходи исказани су у износу од 2.275.190 КМ, фонд 01, а значајнији су
приходи по основу индиректних пореза (2.105.918 КМ), порези на лична примања и
приходи од самосталне дјелатности (102.961 КМ) и порези на имовину (58.861 КМ).
Непорески приходи су исказани у износу од 400.864 КМ, фонд 01, а чине их приходи
од закупа и ренте у износу од 43.066 КМ (закуп 30.872 КМ и земљишна рента 12.194
КМ), приходи по основу накнада, такса и пружања јавних услуга у износу од 354.461
КМ (административне накнаде и таксе 13.978 КМ, комуналне накнаде и таксе 68.113
КМ, накнаде по разним основама 200.139 КМ и приходи од пружања јавних услуга
72.231 КМ) и остали непорески приходи у износу од 3.335 КМ.
Грантови су исказани у износу од 3.327.892 КМ (фонд 01), од чега је код Општинске
управе евидентиран износ од 3.276.877 КМ, а код нижих буџетских корисника износ
од 51.015 КМ. Односе се на грантове из иностранства у износу од 3.042.294 КМ
(грант од Владе Републике Србије у сврху помоћи за реализацију пројекта и
измирења доспјелих обавеза) и грантове из земље у износу од 285.598 КМ (у
највећем износу се односе на капиталне грантове од физичких лица 51.133 КМ и
остале капиталне грантове 231.375 КМ, а у оквиру којих је најзначајнији грант од
Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине – Вијеће министара
100.000 КМ- тачка 6.1.2.2. извјештаја). У оквиру капиталних грантова од физичких
лица исказан је грант Брчко дистрикта за помоћ код земљотреса (30.000 КМ) и исти
није правилно класификован јер се односи на капиталне грантове од правних лица.
Трансфери између или унутар јединица власти исказани су у износу од 897.128
КМ, од чега на фонду 01 (896.108 КМ) и фонду 03 (1.020 КМ). Односе се на
трансфере од ентитета (678.714 КМ) и трансфере од јединица локалне самоуправе
(218.336 КМ). Трансфери се у највећем износу односе на трансфере одобрене од
Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске по основу Закона о
социјалној заштити (170.240 КМ), Републичког секретаријата за расељена лица и
миграције за суфинансирање пројекта инфраструктуре на подручју општине
Костајница (90.000 КМ) и Министарства финансија Републике Српске за
финансирање пројекта из Програма јавних инвестиција у износу од 300.000 КМ
(тачке 4. и 6.1.2.2. извјештаја).

6.1.1.2. Примици
Примици су исказани у износу од 87.596 КМ (фонд 01), а односе се на примитке од
финансијске имовине у износу од 910 КМ (примици од наплате зајмова датих
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радницима у ранијем периоду), примитке од задуживања у износу од 78.000 КМ и
остале примитке у износу од 8.686 КМ (примици за накнаде плата по основу
боловања који се рефундирају од Фонда здравственог осигурања Републике
Српске). По налазу ревизије прецијењени су примици од задуживања, а потцијењени
примици од наплате зајмова датих јавним предузећима у износу од 78.000 КМ, јер је
наплата главнице зајма датог КП “Комунално” а.д. Костајница евидентирана у оквиру
осталих примитака од задуживања из транскација са осталим јединицама власти, уз
истовремено сторнирање обрачунатих прихода по основу трансакција размјене у
земљи. Наведено није у складу са чланом 151. став (5) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике
(тачка 6.2.1. извјештаја).
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се евидентирање
примитака од финансијске имовине по основу наплате главнице датог зајма
врши сходно члану 151. став (5) Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.

6.1.2.

Расходи и издаци

Општина је исказала укупне расходе и издатке у износу од 6.744.961 КМ, од чега на
фонду 01 (6.614.516 КМ), фонду 03 (1.020 КМ) и фонду 05 (129.425 КМ). У поступку
консолидације, на фонду 01 извршена је елиминација расхода у износу 35.700 КМ,
па укупни расходи и издаци након елиминације износе 6.709.261 КМ. Елиминиција
није извршена сходно члану 122. став (2) Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике, јер иста није проистекла из међусобних транскација и односа (тачка 6.1.
извјештаја).

6.1.2.1. Расходи
Укупни расходи након елиминације износе 4.281.168 КМ, од чега на фонду 01
(4.176.145 КМ) и фонду 05 (105.023 КМ). По налазу ревизије исти су исказани више
за 168.636 КМ, што је детаљније објашњено у овој тачки извјештаја.
Према врсти расхода односе се на расходе за лична примања запослених, по основу
коришћења роба и услуга, финансирања и друге финансијске трошкове, по основу
субвенција, грантова, дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Републике, општина и градова, расходе финансирања и друге финансијске
трошкове између јединица власти, расходе по судским рјешењима и трансфере
између и унутар јединица власти.
Расходи за лична примања запослених су исказани у износу од 964.522 КМ (фонд
01), а односе се на расходе за бруто плате запослених у износу од 869.018 КМ и
расходе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених у износу
од 91.723 КМ (највећим дијелом их чине накнаде за превоз на посао и са посла 7.010
КМ, топли оброк 48.817 КМ и порез и доприноси на накнаде 31.516 КМ) и расходе за
накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих
накнада у износу од 3.781 КМ.
Основ за обрачун плата и накнада запослених у Општинској управи је Колективни
уговор за запослене у Општинској управи Општине Костајница („Службени гласник
општине Костајница“ број 21/21 и 39/21) и Посебан колективни уговор за запослене
у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број 20/17, 85/18, 86/18 и 21/20).
Расходи по основу коришћења робe и услуга су исказани у износу од 720.275 КМ
(654.672 KM, фонд 01 и 65.603 КМ, фонд 05), а односе се на расходе по основу
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закупа, утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, за
режијски материјал, за материјал за посебне намјене, за текуће одржавање, по
основу путовања и смјештаја, за стручне услуге, за услуге одржавања јавних
површина и заштите животне средине и остале некласификоване расходе.
Расходи по основу закупа су исказани у износу од 31.699 КМ (109 КМ фонд 01 и
31.590 КМ фонд 05), а односе се на закуп пословног простора за смјештај запослених
лица из Општинске управе, републичких органа (Пореска управа Републике Српске,
Фонд ПИО, Завод за запошљавање, Биро Костајница), те општинских организација
Центар за социјални рад, ЈУ Туристичка организација, Црвени крст Костајница, КУД
Поткозарје и одјељење Народне бибилиотеке, а због ванредних околности
изазваних земљотресом у 2020. години.
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних
услуга су исказани у износу од 91.258 КМ (86.958 КМ, фонд 01 и 4.300 КМ, фонд 05),
а у највећем износу се односе на расходе по основу утрошка енергије (36.061 KM),
за комуналне услуге (16.520 КМ) и комуникационе услуге (30.446 КМ).
Расходи за материјал за посебне намјене су исказани у износу од 17.744 КМ (фонд
01), а највећи износ се односи на расходе за материјал по основу набавке
прехрамбених производа за потребе ЈПУ Клуб за дјецу.
Расходи за текуће одржавање су исказани у износу од 220.666 КМ (194.361 КМ, фонд
01 и 26.305 КМ, фонд 05), а највећим дијелом се односе на расходе за остале услуге
и материјал за текуће поправке и одржавање зграда (42.781 КМ), текуће одржавање
објеката друмског саобраћаја (105.473 КМ) и остале услуге и материјал за текуће
поправке и одржавање осталих грађевинских објеката (42.369 КМ).
Ревизијом је утврђено да су прецијењени расходи за остале услуге и материјал за
текуће поправке и одржавање зграда за 24.187 КМ и расходи за текуће одржавање
објеката друмског саобраћаја за 71.072 КМ, а потцијењени издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (24.187 КМ), издаци за
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева и ауто-путева (71.072
КМ) и вриједност зграда и објеката за износ од 95.259 КМ, јер су издаци за санацију
крова и реконструкцију улица признати као расходи за текуће одржавање, што није
у складу са чланом 105. Правилника о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике (тачке 6.1.2.2. и 6.3.1.2.
извјештаја).
Расходи по основу по основу путовања и смјештаја су исказани у износу од 8.005 КМ
(фонд 01), а у највећем износу се односе на расходе по основу утрошка горива (5.570
КМ).
Расходи за стручне услуге износе 29.399 КМ (фонд 01), а највећим дијелом их чине
расходи за услуге платног промета (5.539 КМ) и остале стручне услуге (11.277 КМ).
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине су
исказани у износу од 82.929 КМ (фонд 01), а односе се углавном на расходе за услуге
зимске службе (11.385 КМ), расходе по основу утрошка електричне расвјете на
јавним површинама (42.712 КМ) и расходе за услуге уређења простора (25.808 КМ).
Остали некласификовани расходи су исказани у износу од 220.202 КМ (216.794 КМ,
фонд 01 и 3.408 КМ, фонд 05), а највећим дијелом их чине расходи за бруто накнаде
за рад ван радног односа (191.132 КМ) и расходи по основу репрезентације (15.353
КМ).
Расходи финансирања и други финансијски трошкови исказани су у износу од
217.767 КМ и односе се на расходе по основу камата на хартије од вриједности
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(127.012 КМ), на примљене зајмове (16.937 КМ) и по основу затезних камата (73.818
КМ). По налазу ревизије расходи по основу камата на хартије од вриједности су
прецијењени, а остали издаци су потцијењени за 73.377 КМ, што је детаљније
образложено у тачки 6.1.2.2. извјештаја. По наведеном основу прецијењен је
финансијски резултат ранијих година (73.377 КМ), због неевидентирања Записника
о судском поравнању од 04.07.2019. године у ранијем периоду.
Субвенције су исказане у износу од 27.045 КМ (фонд 01), а односе се углавном на
субвенције јавним нефинансијским субјектима у осталим областима (14.000 КМ) и
субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима (12.770 КМ).
Грантови су исказани у износу од 1.479.905 КМ (1.440.485 КМ, фонд 01 и 39.420 КМ,
фонд 05), а односе се на текуће грантове непрофитним субјектима у земљи у износу
од 212.573 KM, фонд 01, остале текуће грантове у земљи у износу од 74.825 КМ,
фонд 01 и остале капиталне грантове у земљи у износу од 1.192.507 КМ (1.153.087
КМ, фонд 01 и 39.420 КМ, фонд 05).
Скупштина општине није провела поступак за утврђивање статуса удружења од
интереса за Општину, како је дефинисано поглављем II Одлуке о критеријумима,
условима и начину утврђивања статуса удружења од интереса за Општину
(„Службени гласник Општине Костајница“ број 12/17), већ су Планом и ребалансом
буџета за 2021. годину одобрена средства за удружења, без утврђеног статуса.
Такође, није утврдила категоризацију спортова, спортиста и спортских стручњака за
своје подручје полазећи од утврђене републичке категоризације, што није у складу
са чланом 119. Закона о спорту Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске” број 79/20). По наведеном основу није дата препорука, јер је Скупштина
општине 01.04.2022. године донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за
утврђивање статуса удружења од интереса за општину и Правилник о одобравању
и финансирању програма и пројеката којима се задовољавају општи интереси у
области спорта у Општини („Службени гласник Општине Костајница“ број 7/22).
На позицији капиталних грантова исказан је износ од 160.000 КМ, а на основу
закљученог споразума између Caritas Switzerland и Општине на име реализације
пројекта „Подршка породицама угрожених пандемијом Ковид-19 и земљотресом из
2020. године у Костајници“. Средства за наведени капитални грант су обезбијеђена
од стране Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине – Вијеће
министара (100.000 КМ) и Општине Костајница (60.000 КМ) - тачке 4. и 6.1.1.1.
извјештаја.
Највећи дио средстава додијељен је за санацију штета насталих приликом
земљотреса (956.362 КМ) сходно Одлуци о критеријумима и мјерилима за додјелу
приоритетне помоћи као учешће Oпштине Костајница у санацији материјалне штете
настале на стамбеним, стамбено – пословним и пословним објектима изазване
земљотресом („Службени гласник Општине Костајница“ број 28/21 и 34/21).
Након проведене процедуре и утврђених критеријума, до 04.10.2021. године
запримљено је 476 захтјева и исти су поднесени од физичких лица (432 захтјева),
заједнице етажних власника (13 захтјева) и пословних субјеката (13 захтјева). Од
поднесених захтјева 382 лица су испуњавали услове и са истима су закључени
уговори. Сви захтјеви који нису испунили услове у Јавном позиву, обавјештени су да
се поново пријаве на Јавни позив који је објављен 01.07.2022. године.
До дана 28.07.2022. године од укупно 382 потписана уговора за додјелу приоритетне
помоћи, додјељења средства су оправдана за 37 уговора, што није у складу са
Измјеном и допуном Одлуке о критеријумима и мјерилима за додјелу приоритетне
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помоћи као учешће Oпштине Костајница у санацији материјалне штете настале на
стамбеним, стамбено – пословним и пословним објектима изазване земљотресом
(глава I), којом је прописано да су сви корисници финансијске помоћи обавезни да
оправдају утрошак средстава до 01.06.2022. године.
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова исказане су у износу од 438.348 КМ (фонд 01), а односе се на
дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова
(379.678 КМ) и дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из
буџета Републике, општина и градова (58.670 КМ). Највећи дио се односи на дознаке
које одобрава и исплаћује ЈУ Центар за социјални рад (355.692 КМ), а то је стална
новчана помоћ која се исплаћује штићеницима установа социјалне заштите (16.343
КМ), додатак за помоћ и његу другог лица који се исплаћују штићеницима установа
социјалне заштите (241.779 КМ), остале текуће дознаке штићеницима установа
социјалне заштите (38.900 КМ) и дознаке установама социјалне заштите за смјештај
штићеника (58.670 КМ).
Други дио дознака се односи на текуће помоћи ученицима, студентима и
појединцима у области науке и културе (67.097 КМ) и текуће помоћи породици, дјеци
и младима (10.450 КМ) и остале текуће помоћи (5.109 КМ).
Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција
размјене између или унутар јединица власти исказани су у износу 28.601 КМ
(фонд 01) и односе се на расходе по основу камата на зајмове примљене од
ентитета.
Расходи по судским рјешењима су исказани у износу од 356.656 КМ (фонд 01), а
односе се на исплате главнице дуга (330.368 КМ), камате (7.817 КМ) и осталих
расхода по судским рјешењима (18.471 КМ). Највећи дио расхода се односи на
извршење судских пресуда из радних односа и по основу судских пресуда на име
неисплаћених накнада скупштинским одборницима. За измирење обавеза на име
расхода по судским рјешењима искоришћена су средства добијена од Владе
Републике Србије.
На исплаћене накнаде плата по Записницима о судском поравнању из радних
односа није обрачунат порез на доходак и доприноси како је прописано чланом 3.
став (1) тачка 1) Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“
број 60/15, 5/16, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21 и 119/21) и чланом 3. став (1) тачка 1) и
10. став (1) Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“ број
114/17, 112/19, 49/21 и 119/21). Истим је прописано да се порез на доходак физичких
лица обрачунава и плаћа на доходак од личних примања, те да је основица
доприноса укупан приход обвезника на који се плаћа порез на доходак.
Трансфери између и унутар јединица власти након елиминације износе 48.049
КМ (фонд 01), а односе се на трансфере држави (15.153 КМ), ентитету (1.000 КМ),
трансфере јединицама локалне самоуправе (26.056 КМ) и трансфере фондовима
обавезног социјалног осигурања (5.840 КМ). У поступку консолидације извршена је
елиминација износа од 35.700 КМ, што није у складу са чланом 122. став (2)
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике, јер трансакција не представља трансакцију која
је проистекла из међусобних трансакција и односа (тачка 6.1. извјештаја).
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи дa сe:
- за улагања у инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
зграда и објеката исказују издаци у складу са чланом 105. Правилника о
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-

-

буџетским класификацијама садржини рачуна и примјени контног плана
за буџетске кориснике,
подносе извјештаји о утрошку средстава додијељенених као учешће у
санацији материјалне штете, како је дефинисано Измјеном и допуном
Одлуке о критеријумима и мјерилима за додјелу приоритетне помоћи,
обрачун пореза и доприноса на плате врши у складу са чланом 3. став (1)
тачка 1) Закона о порезу на доходак и чланом 3. став (1) тачка 1) и 10.
став (1) Закона о доприносима.

6.1.2.2. Издаци
Издаци су исказани у износу од 2.428.093 КМ (2.402.671 КМ фонд 01, 1.020 КМ фонд
03 и 24.402 КМ фонд 05), а односе се на издатке за нефинансијску имовину, издатке
за финансијску имовину, за отплату дугова и остале издатке.
Издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 425.018 КМ (399.596
КМ фонд 01, 1.020 КМ фонд 03 и 24.402 КМ фонд 05). Односе се на издатке за
изградњу и прибављање зграда и објеката у износу од 303.752 КМ (најзначајнији су
издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода, канализације у износу од
303.276 КМ, фонд 01), издатке за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката у износу од 49.120 КМ (у цјелости су исказани на фонду
01 и односе се на издатке за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
објеката образовних и научних институција), издатке за набавку постројења и
опреме у износу од 68.880 КМ (најзначајнији су издаци за набавку машина и уређаја
у износу од 17.542 КМ, фонд 01 и осталих постројења и опреме у износу од 20.768
КМ, фонд 05) и издатке за залихе материјала, робе и ситног инвентара (3.266 КМ,
фонд 01). Због наведеног под тачком 6.1.2.1. извјештаја потцијењени су издаци за
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (24.187 КМ)
и издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева и аутопутева у износу од 71.072 КМ.
Резервисање средстава планираних за набавку реконструкције водоводне мреже у
износу од 300.000 КМ (тачке 4. и 6.1.1.1. извјештаја) и набавку грађевинских радова
санације десног дијела кровне конструкције ЈУ СШЦ у износу од 49.120 КМ је
евидентирано у складу са чланом 96. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике.
Издаци за финансијску имовину исказани су у износу од 1.500 КМ (фонд 01), а
односе се на издатке за зајмове дате радницима.
Издаци за отплату дугова односе се на издатке за отплату главнице по
обвезницама у земљи (247.670 КМ), издатке за отплату главнице зајмова
примљених од банака (56.898 КМ) и издатке за отплату главнице зајмова примљених
од ентитета (91.889 КМ). Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи су
више, док су остали издаци мање исказани за 109.449 КМ (образложено у наставку
извјештаја).
Остали издаци исказани су у износу од 1.605.118 КМ (фонд 01) и у цјелости се
односе на издатке за отплату неизмирених обавеза из ранијих година. Остали
издаци су мање исказани за 182.826 КМ, док су више исказани издаци за отплату
главнице по обвезницама (109.449 КМ) и расходи по основу камата на хартије од
вриједности (73.377 КМ), јер издаци по основу измирења обавеза из ранијег периода
по Записнику о судском поравнању од 04.07.2019. године закљученим са Акцијским
фондом Републике Српске нису класификовани у складу са чланом 118. став (5)
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Костајница
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Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике (тачке 6.1.2.1. и 6.3.2.1. извјештаја).
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се за измирења обавеза
из ранијег периода по Записнику о судском поравнању од 04.07.2019. године
исказују остали издаци у складу са чланом 118. став (5) Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике.

6.1.3.

Буџетски резултат (суфицит)

У обрасцу ПИФ исказан је буџетски суфицит у износу од 2.194.888 КМ и представља
збир бруто буџетског суфицита 2.619.906 КМ и нето издатака за нефинансијску
имовину исказаних у негативном износу од 425.018 КМ. Исказани бруто буџетски
суфицит представља разлику између буџетских прихода (6.901.074 КМ) и буџетских
расхода (4.281.168 КМ), док су нето издаци за нефинансијску имовину исказани у
негативном износу од 425.018 КМ и представљају издатке за нефинансијску
имовину. По налазу ревизије, буџетски суфицит је исказан у мањем износу за 73.377
КМ (објашњено у тачки 6.1.2. извјештаја).

6.1.4.

Нето финансирање

Нето финансирање исказано у негативном износу од 1.915.479 КМ представља збир
примитака од финансијске имовине (910 КМ), примитака од задуживања (78.000 КМ)
и осталих примитака (8.686 КМ), а умањено по основу издатака за финансијску
имовину (1.500 КМ), за отплату дугова (396.457 КМ) и осталих издатака (1.605.118
КМ). По налазу ревизије нето финансирање исказано у негативном износу је мање
за 73.377 КМ (тачка 6.1.2. извјештаја).

6.1.5.

Разлика у финансирању

Разлика у финансирању исказана је у износу од 279.409 КМ, а чине је буџетски
суфицит (2.194.888 КМ) и нето финансирање (-1.915.479 КМ).

6.2.

Биланс успјеха

6.2.1.

Приходи

Приходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 7.075.819 КМ, а чине их приходи
исказани у периодичном извјештају о извршењу по рачуноводственим фондовима
(6.901.074 КМ) и приходи обрачунског карактера (174.745 КМ). По налазу ревизије
приходи су мање исказани за 15.758 КМ, што је објашњено у овој тачки.
Приходи обрачунског карактера износе 174.745 КМ и исказани су по основу
прихода од усклађивања вриједности имовине 20.198 КМ (наплаћена исправљена
потраживања), помоћи у натури 107.203 КМ (у највећем износу се односе на
контејнере (32.036 КМ) и обловину четинара у износу од 35.907 КМ-тачка 6.3.1.1.
извјештаја) и осталих прихода обрачунског карактера 47.344 КМ (у највећем износу
односе се на приходе по основу отписа обавеза 32.939 КМ). Остали приходи
обрачунског карактера потцијењени, а финансијски резултат ранијих година
прецијењен за 15.758 КМ, јер евидентирање наплате зајма датог КП „Комунално“
а.д. Костајница (78.000 КМ) и пренос дијела дугорочних зајмова који доспијевају до
годину дана (62.242 КМ) није извршено у складу са чланом 67. став (6) и 137.
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике (тачка 6.1.1.2. извјештаја).
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6.2.2.

Расходи

Расходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 5.190.439 КМ, а чине их расходи
исказани у ПИФ-у (4.316.869 КМ), а прије умањења за износ трансфера унутар исте
јединице власти (35.700 КМ) и расходи обрачунског карактера (873.570 КМ). По
налазу ревизије исти су више исказани за 92.538 КМ, што је детаљније објашњено у
овој тачки и тачкама 6.1.2.1. и 6.3.1.2. извјештаја.
Расходи обрачунског карактера исказани су по основу амортизације (569.195 КМтачка 6.3.1.2 извјештаја), финансијских расхода обрачунског карактера (37.336 КМ),
усклађивања вриједности имовине (264.408 КМ), осталих расхода обрачунског
карактера (1.402 КМ) и расхода обрачунског карактера по основу односа са другим
јединицама власти у износу од 1.219 КМ (корекција потраживања за накнаду плате
за вријеме боловања која нису наплаћена у року од 12 мјесеци од датума доспијећа).
Расходи по основу амортизације су исказани мање за 1.719 КМ (тачка 6.3.1.2.
извјештаја).
Приликом стављања залиха ситног инвентара, ауто-гума, обуће, одјеће и слично у
употребу у 2021. години, задужен је конто расходи по основу амортизације осталих
сталних средстава у износу од 3.266 КМ, што није у складу са чланом 60. став (7)
Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике, којим је дефинисано да се по наведеном основу
задужује рачун набавна вриједност залиха ситног инвентара, ауто-гума, обуће,
одјеће и слично.
У оквиру расхода по основу обрачунатих негативних курсних разлика на обавезе
исказана је негативна курсна разлика на обавезе према ентитету по кредиту Свјетске
банке за пројекат "Опоравак од поплава" (37.336 КМ), што није у складу са чланом
101. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике, јер иста представља расходе обрачунског карактера
произашле из међусобних односа између различитих јединица власти или унутар
исте јединице власти.
Расходи од усклађивања вриједности имовине су исказани мање за 74.379 КМ по
основу неизвршене корекције ненаплаћених датих зајмова и потраживања за
камате, а дуже од 12 мјесеци од КП „Комунално“ а.д. Костајница, што није у складу
са чланом 73. став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике (тачка 6.3.1.1. извјештаја).
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се класификација
расхода по основу обрачунатих негативних курсних разлика на обавезе и
потраживања од других јединица власти врши сходно члану 101. Правилника
о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике.

6.2.3.

Финансијски резултат

У Билансу успјеха, као разлика прихода у износу од 7.075.819 КМ и расхода у износу
5.190.439 КМ, исказан је финансијски резултат у износу од 1.885.380 КМ. На основу
претходно наведених налаза, финансијски резултат текуће године потребно је
кориговати за 108.296 КМ. Разлика исказаног и ревизијом утврђеног финансијског
резултата текуће године образложена је под тачкама 6.1.2, 6.2. и 6.3.1.1. извјештаја.

6.3.

Биланс стања

У пословној активи Биланса стања Општине на дан 31.12.2021. године исказана је
укупна имовина нето вриједности 16.502.545 КМ (текућа имовина 1.757.799 КМ и
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Костајница
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стална имовина 14.744.746 КМ). Пословна актива је уравнотежена са пословном
пасивом коју чине обавезе и разграничења (4.144.461 КМ) и властити извори
(12.358.084 КМ).

6.3.1.

Актива

Пословну активу чине текућа имовина нето вриједности 1.757.799 КМ и стална
имовина нето вриједности 14.744.746 КМ. По налазу ревизије пословна актива је
више исказана за 414.516 КМ, што је детаљније објашњено у овој тачки извјештаја.

6.3.1.1.

Текућа имовина

Текућа имовина на дан 31.12.2021. године исказана је у нето износу од 1.757.799 КМ
(бруто вриједност 2.316.309 КМ и исправка вриједности 558.510 КМ), а чини је
краткорочна финансијска имовина и разграничења и нефинансијска имовина у
текућим средствима.
Готовина и готовински еквиваленти исказани су у износу од 966.331 КМ, а у
цјелости их чине средства на банковним рачунима.
Краткорочни пласмани исказани су у нето износу од 1.400 КМ, а односе се на
краткорочне зајмове дате радницима.
Краткорочна потраживања исказана су у нето износу од 406.184 КМ (бруто
вриједност 961.101 КМ и исправка вриједности 554.917 КМ). Нето вриједност се
односи на потраживања по основу продаје и извршених услуга (964 КМ),
потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе (340.192 КМ),
потраживања од запослених (360 КМ), потраживања по основу ненаплаћених
пореза, доприноса и непореских прихода (35.307 КМ) и потраживања за порезе,
доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на
наплату у року до годину дана (29.361 КМ).
Потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе исказана су у
износу од 340.192 КМ, а односе се на потраживања од КП „Комунално“ а.д.
Костајница по основу камата на дате зајмове (60.666 КМ) и дугорочних зајмова који
доспијевају на наплату до годину дана (279.526 КМ). Потраживања су евидентирана
на основу права из закљученог уговора из 2009. године између Општине и КП
„Комунално“ а.д. Костајница (у својству дужника) о преносу кредитних средстава. По
налазу ревизије прецијењена су потраживања за камате, дивиденде и друге
финансијске приходе у износу од 279.526 КМ и финансијски резултат ранијих година
у износу од 155.604 КМ, а потцијењени су дугорочни зајмови дати јавним
предузећима који доспијевају на наплату до годину дана у износу од 279.526 КМ,
расходи од усклађивања вриједности финансијске имовине у износу од 62.242 КМ и
корекција дугорочних зајмова датих домаћим јавним нефинансијским субјектима који
доспијевају на наплату до годину у износу од 217.846 КМ, јер није извршена
класификација, као ни процјена наплативости датих зајмова ни у претходном
периоду, као ни на дан 31.12.2021. године сходно члану 67. став (6) Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике и члану 73. став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. По наведеном
основу, дугорочни зајмови дати јавним предузећима који доспијевају на наплату до
годину дана су потцијењени за износ доспијећа за 2022. годину у износу од 62.242
КМ (тачка 6.3.1.2. извјештаја).
Такође, није извршена процјена наплативости потраживања за уговорене камате ни
у претходном периоду, као ни на дан 31.12.2021. године, па је корекција вриједности
потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе у земљи мање
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исказана за 48.996 КМ, те финансијски резултат ранијих година за износ од 36.859
КМ, а мање су исказани расходи од усклађивања вриједности финансијске имовине
за 12.137 КМ. Наведено није у складу са чланом 73. став (2) Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике.
Нето вриједност краткорочних потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и
непореске приходе се у највећем износу односе на потраживања евидентирана на
основу Извјештаја из Јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима
у износу од 17.135 КМ и потраживања за непореске приходе (комуналне накнаде,
рента и сл) у износу од 15.918 КМ.
Укупна сумњива и спорна пореска потраживања износе 533.049 КМ, а односе се на
потраживања која се воде у пореском књиговодству у износу 425.166 КМ и
потраживања за накнаде и непореске приходе које евидентира Општина у износу
107.882 КМ (комунална накнада, рента и друго).
Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок
плаћања износе 29.361 КМ, а односе се на потраживања евидентирана на основу
Извјештаја из Јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар
јединица власти су исказана у износу од 347.977 КМ (бруто/нето вриједности), а
највећим дијелом се односе на потраживања по основу помоћи неразвијеним
општинама (23.432 КМ), социјална давања (15.158 КМ) и потраживања од
Министарства финансија Републике Српске за Реконструкцију водоводне мреже по
Програму јавних инвестиција у износу од 300.000 КМ (тачке 6.1.1.1. и 6.1.2.2.
извјештаја).
Нефинансијска имовина у текућим средствима у износу од 35.907 КМ (бруто
вриједност 39.500 КМ и исправка вриједности 3.593 КМ) у највећем износу се односи
на обловину четинара која је додијељена Општини Закључком Владе Републике
Српске од 08.07.2021. године (тачка 6.2.1. извјештаја).

6.3.1.2. Стална имовина
Стална имовина у износу од 14.744.746 КМ (бруто вриједност 22.469.595 КМ,
исправка вриједности 7.724.849 КМ) односи се на дугорочну финансијску имовину и
разграничења (1.899.765 КМ) и нефинансијску имовину у сталним средствима у
износу од 12.844.981 КМ (бруто вриједност 20.569.830 КМ, исправка вриједности
7.724.849 КМ).
Дугорочна финансијска имовина и разграничења исказана је у износу од
1.899.765 КМ, а односи се на акције и учешћа у капиталу (253.791 КМ), потраживања
за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања (38.085
КМ) и дугорочну финансијску имовину и разграничења из трансакција унутар исте
јединице власти (1.607.889 КМ).
Акције и учешћа у капиталу исказане су у билансу стања и у главној књизи у износу
од 253.791 КМ, јер је Општина приликом консолидације контролисаних ентитета који
немају статус буџетских корисника извршила укључивање КП "Комунално" а.д.
Костајница (-23.054 КМ) додавањем нето имовине/капитала из његовог биланса
стања у главну књигу Општине, што није у складу са чланом 123. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике. Општина није исказала у главној књизи учешћа у капиталу по
основу оснивачког улога ЈЗУ „Дом здравља Костајница“ (791.954 КМ), ЈУ „Туристичка
организација општине Костајница“ (2.000 КМ), ЈП „Радио Костајница“ (40.811 КМ) и
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Костајница
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ЈП „Банијапромет“ Костајница (431.820 КМ), док је оснивачки улог код КП
"Комунално" а.д. Костајница у главној књизи исказан више за 77.868 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 (тачка 6. извјештаја).
Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок
плаћања се односе на потраживања по основу репрограмираних пореских
потраживања према извјештају Пореске управе Републике Српске (33.173 КМ) и
потраживања за која је Општина уговорила продужени рок плаћања (по основу
накнада за коришћење комуналних добара - љетне баште 4.912 КМ). По налазу
ревизије дугорочна потраживања нису евидентирана у складу са чланом 11.
Упутства о примјени МРС-ЈС 23 - Приходи од трансакција које нису трансакције
размјене (порези и преноси) (“Службени гласник Републике Српске” број 116/13), па
су иста више исказана за 29.302 КМ.
Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција унутар исте
јединице власти се односе на намјенска кредитна средства (1.945.047 КМ) у сврху
финансирања приоритетних инвестиција за санацију, проширење и оптимализацију
система водовода у Општини, ради адекватног снабдијевања водом. Уговор о
преносу кредитних средстава и финансијског доприноса за финансирање Пројекта
обнове градских водовода и канализационих система у Босни и Херцеговини
закључен је 14.11.2007. године између Владе Републике Српске – Министарство
финансија Републике Српске и Општине. Корисник наведених кредитних средства
је КП “Комунално” а.д. Костајница, које је преузело обавезу да врши поврат
наведених кредитних средстава сходно Уговору о преносу кредитних средстава и
финансијског доприноса за финансирање објеката реконструкције градског
водовода и канализационог система у Општини од 15.04.2009. године. Чланом 6.
поменутог уговора дефинисано је да ће КП “Комунално” а.д. Костајница све обавезе
према Министарству финансија Републике Српске плаћати на дан доспјећа сваке
обавезе дефинисане у члану 3. Уговора, а према Инструкцијама Министарства
финансија Републике Српске. КП „Комунално“ а.д. Костајница обавезе измирује на
рачун Општине. Поменута потраживања, Општина је класификовала као дугорочну
финансијску имовину и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти,
при чему иста нису евидентирана по рочности, а дио потраживања у ранијем
периоду није пренесен на краткорочна потраживања. С тим у вези прецијењене су
позиције дугорочне финансијске имовине и разграничења из трансакција унутар исте
јединице власти (1.607.888 КМ) и финансијског резултата ранијих година (98.532
КМ), а потцијењене позиције дугорочних зајмова датих јавним предузећима
(1.447.114 КМ) и дугорочних зајмова датих јавним предузећима који доспијевају на
наплату до годину дана (62.242 КМ). Наведена класификација није у складу са
чланом 61. став (6) и 67. став (6) Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике (тачка 6.3.1.1.
извјештаја).
Нефинансијска имовина у сталним средствима односи се на зграде и објекте у
нето износу од 9.370.600 КМ (бруто вриједност 16.231.549 КМ, исправка вриједности
6.869.949 КМ), постројења и опрему у износу од 343.361 КМ (бруто вриједност
1.207.261 КМ, исправка вриједности 863.900 КМ), нематеријалну произведену
имовину у износу од 900 КМ (бруто вриједност 900 КМ, исправка вриједности 0 КМ),
драгоцјености (4.762 КМ), земљиште (2.937.338 КМ) и нефинансијску имовину у
сталним средствима у припреми (188.020 КМ). Ревизијом је утврђено да је иста мање
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исказана за 95.259 КМ, јер су трошкови санације крова и реконструкције улица
признати као расходи за текуће одржавање (тачка 6.1.2. извјештаја).
Повећање вриједности нефинансијске имовине у сталним средствима у 2021. години
највећим дијелом се односи на пренос средстава у употребу (340.775 КМ), улагања
у постојеће зграде и објекте и нову опрему (65.612 КМ) и примљене донације (71.296
КМ).
Смањење вриједности нефинансијске имовине у сталним средствима се углавном
односи на обрачунату амортизацију у износу од 565.929 КМ и обезвређење имовине
оштећене приликом земљотреса у износу од 219.332 КМ (тачка 6.2.2. извјештаја).
Општина је прецијенила вриједност зграда и објеката и финансијски резултат
ранијих година у износу од 152.994 КМ, јер није искњижила вриједност четири стана
која су откупљена у ранијем периоду сходно Закону о приватизацији државних
станова ("Службени гласник Републике Српске" број 118/11, 67/13, 60/15 и 45/18).
Наведено није у складу са МРС-ЈС 17 - Некретнине, постројења и опрема (параграф
82).
Општина на дан извјештавања није вршила процјену надокнадивог износа објекта
Народна библиотеке (442.500 КМ нето), односно није примијенила МРС-ЈС 21 Умањење вриједности имовине која не генерише готовину (параграф 23, 26 и 27),
јер је објекат оштећен током земљотреса, а за исти је утврђена друга категорија
оштећења објекта (зграде које су знатно оштећене).
Општина је потцијенила вриједност инвестиционе имовине, а прецијенила
вриједност зграда и објеката за 146.403 KM, јер су пословни простори који су дати у
закуп евидентирани у оквиру зграда и објеката. Наведено није у складу са чланом
23. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике. Такође у оквиру позиције инвестициона имовина нису
исказана два пословна простора која се дају у закуп површине 84 m2 и 12 m2 и иста
нису ни пописана (тачка 3. извјештаја).
Одлукa о разврставању, управљању и заштити локалних путева и улица у насељу
на подручју општине Костајница („Службени гласник Општине Костајница“ број 8/16)
садржи попис путева по правцима, броју пута, категоријама и дужини и иста није у
потпуности усклађена са помоћном евиденцијом основних средстава.
Вриједност нематеријалне произведене имовине је потцијењена (17.187 КМ), као и
корекција вриједности нематеријалне произведене имовине (8.592 КМ), расходи по
основу амортизације нематеријалне имовине (1.719 КМ), те финансијски резултат
ранијих година (10.312 КМ) јер Општина у ранијем периоду није евидентирала
Шумскопривредну основу за период од 01.01.2017. године до 31.12.2026. године,
што није у складу са чланом 24. Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Исказана вриједност нефинансијске имовине у сталним средствима у припреми је
прецијењена за 188.020 КМ, а потцијењени су саобраћајни објекти, јер Општина није
извршила пренос активираних средстава на одговарајућа конта имовине у употреби
у складу са чланом 42. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:
- изврши одговарајућа класификација потраживања насталих на основу
споразума о отплати дуга закљученог са КП „Комунално“ а.д.
Костајница,
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учешћа у капиталу по основу оснивачког улога искажу 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,
приликом евидентирања нефинансијске имовине у сталним средствима
примјењују одредбе Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике (члан
23. и 24.), Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике (члан 42),
захтјеви МРС-ЈС 17- Некретнине, постројења и опрема, МРС-ЈС 21 –
Умањење вриједности имовине која не генерише готовину и други
стандарди и прописи који дефинишу питање признавања имовине,
вредновања, класификације, те процјене обезврјеђења.

6.3.2.

Пасива

Пословна пасива је исказана у износу од 16.502.545 КМ, а односи се на краткорочне
обавезе и разграничења, дугорочне обавезе и разграничења и властите изворе. По
налазу ревизије пословна пасива је више исказана за 414.516 КМ, што је детаљније
објашњено у наставку ове тачке извјештаја.

6.3.2.1. Обавезе и разграничења
Обавезе и разграничења на дан 31.12.2021. године исказане су у износу од
4.144.461 КМ (краткорочне обавезе и разграничења 712.385 КМ и дугорочне обавезе
и разграничења 3.432.076 КМ).
Краткорочне обавезе и разграничења односе се на обавезе по основу хартија од
вриједности (280.189 КМ), дугорочних зајмова који доспијевају на наплату до годину
дана (50.902 КМ), за лична примања запослених (91.524 КМ), из пословања (125.160
КМ), за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине
(31.866 КМ), остале краткорочне обавезе (24.857 КМ) и краткорочне обавезе и
разграничења из трансакција са другим јединицама власти (107.887 КМ). Обавезе
по основу хартија од вриједности су више исказане за 133.550 КМ, а мање остале
краткорочне обавезе за исти износ (образложено у наставку извјештаја).
У периоду од датума извјештавања до 28.02.2022. године измирене су обавезе у
укупном износу од 248.714 КМ (обавезе за лична примања запослених 91.524 КМ,
обавезе из пословања 125.160 КМ, обавезе за субвенције, грантове и дознаке 31.866
КМ и краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама
власти 164 КМ).
Дугорочне обавезе и разграничења односе се на дугорочне обавезе по основу
хартија од вриједности у износу од 712.848 КМ (по основу емисије обвезница у
ранијем периоду), дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од банака у износу
од 230.847 КМ, остале дугорочне обавезе у износу од 211.453 КМ (обавезе по
судском поравнању од 04.07.2019. године на име утуженог дуга по основу исплате
обвезница из прве и друге емисије обвезница) и дугорочне обавезе и разграничења
из трансакција са другим јединицама власти у износу од 2.276.928 КМ (обавезе
према Министарству финансија Републике Српске по основу кредита за Пројекат
водовод и канализација (1.447.104 КМ) и Пројекат хитног опоравка од поплава у
износу од 829.824 КМ).
Општина је дана 04.07.2019. године закључила судско поравнање са Акцијским
фондом Републике Српске, којим се обавезала да ће поменутом фонду у року од 60
мјесеци исплатити дуг по основу емисије обвезница из прве и друге емисије заједно
30

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Костајница
за период 01.01-31.12.2021. године

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

са затезним каматама. Међутим, Општина у ранијем периоду није извршила
евидентирање обавеза на име законских затезних камата доспјелих до 04.07.2019.
године на име утуженог дуга по основу исплате обвезница из прве и друге емисије,
а утврђених Записником о судском поравнању пред Окружним привредним судом у
Приједору, па су због неевидентирања потцијењене остале дугорочне обавезе за
износ од 78.021 КМ, доспјеле остале краткорочне обавезе за 49.276 КМ, а
прецијењен је финансијски резултат ранијих година (127.297 КМ). Такође, Општина
није класификовала обавезе које доспијевају на наплату у 2022. години по
поменутом поравнању, те су краткорочне обавезе по основу хартија од вриједности
прецијењене, а потцијењене остале краткорочне обавезе за износ од 133.550 КМ
(обавезе за главницу по основу емитованих обвезница и обавезе за камате на
обвезнице). Наведено није у складу са чланом 72, 75. и 83. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Министарство финансија Републике Српске је у допису од 30.03.2021. године дало
инструкцију за књижење поменутог записника (тачке 6.1.2.1. и 6.1.2.2. извјештаја).
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се класификација
обавеза по Записнику о судском поравнању од 04.07.2019. године врши у
складу са чланом 72, 75. и 83. Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.

6.3.2.2. Властити извори
Властити извори исказани су у износу од 12.358.084 КМ, а односе се на трајне изворе
средстава (2.935.141 КМ), резерве (19.487 КМ), финансијски резултат ранијих година
(7.518.077 КМ) и финансијски резултат текуће године (1.885.379 КМ).
Резерве се односе на резерве по основу ревалоризације нефинансијске имовине.
За износ обрачунате амортизације моторних возила (9.744 КМ) извршена је
амортизација ревалоризационих резерви на дан 31.12.2021. године у корист
финансијског резултата ранијих година, што није у складу са чланом 87. став (6)
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике.
Финансијски резултат текуће године је потцијењен за 108.296 КМ, због
неправилности образложених под тачкама 6.1.2, 6.2. и 6.3.1.1. извјештаја.
Финансијски резултат ранијих година је прецијењен за 650.110 КМ због
неправилности образложених под тачкама 6.1.2.1, 6.2.1, 6.3.1. и 6.3.2.1. извјештаја.
Општина није прописала критеријуме материјалности сходно члану 115. став (2)
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике, те је грешке из ранијег периода у главној књизи
трезора исправљала кроз текући период.

6.3.3.

Ванбилансна евиденција

У оквиру позиција ванбилансне евиденције нису евидентирана основна средства
узета у закуп (пословни простор) у складу са чланом 89. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се у оквиру
ванбилансних позиција евидентирају пословни догађаји у складу са чланом
89. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике.
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6.4.

Биланс новчаних токова

У Билансу новчаних токова исказани су приливи готовине из пословних активности
6.667.596 КМ, одливи готовине из пословних активности 5.673.449 КМ, приливи
готовине из инвестиционих активности 87.596 КМ, одливи готовине из
инвестиционих активности 70.378 КМ и одливи готовине из активности финансирања
396.457 КМ. Нето прилив готовине исказан је у износу од 614.908 КМ, готовина на
почетку обрачунског периода 351.423 КМ и готовина на крају обрачунског периода у
износу од 966.331 КМ.
Неправилност у вези погрешног планирања и евидентирања издатака за
нефинансијску имовину у оквиру расхода за текуће одржавање (тачке 5. и 6.1.2.1
извјештаја) одразила се и на исказане одливе готовине по основу расхода за
кориштења роба и услуга, као и одливе готовине по основу издатака за
нефинансијску имовину.

6.5.

Временска неограниченост пословања

У Напоменама уз финансијске извјештаје Општине за период 01.01-31.12.2021.
године дато је образложење у вези сталности пословања у складу са МРС-ЈС 1Презентација финансијских извјештаја, параграфи 15. ц) и 38. У Напоменама je
наведено да Општина своје пословање обавља према начелу сталности пословања,
што значи да своје пословање неће обуставити у догледно вријеме.

6.6.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

Према достављеним информацијама за потребе ревизије, на дан 31.12.2021. године
против Општине се воде 2 судска спора укупне вриједности од 18.900 КМ (радни
спор), а Општина je покренула 1 судски спор укупне вриједности од 10.556 КМ (по
основу закупа). Потенцијална имовина и обавезе су објелодањени у Напоменама уз
финансијске извјештаје.
У Извјештају о раду Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника
Приједор за период 01.01 - 31.12.2021. године, за Општину наведено је да је у
извјештајном периоду у раду било 189 предмета од чега 158 предмета који су у
извјештају означени као „предмети из ранијих година“ и 31 предмет који је примљени
у извјештајном периоду. Од 189 предмета, 99 предмета је ријешено у извјештајном
периоду. Није наведена вриједност поменутих спорова, нити да ли се у истима
Општина појављује као тужилац или тужена страна.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи
усаглашавање
судских
спорова
са
евиденцијама
Правобранилаштва Републике Српске.

6.7.

да се изврши
добијеним
од

Напомене уз финансијске извјештаје

Општина је саставила Напомене уз финансијске извјештаје, али исте дијелом не
задовољавају захтјеве МРС-ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја и одредбе
члана 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника, јер нису
у потпуности објелодањене информације које се односе на:
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узроке значајних разлика за дио планираних и исказаних позиција прихода и
расхода у односу на претходну годину,
информације у вези са наплативости потраживања,
објављивање корисног вијека употребе или кориштене стопе амортизације,
структурe сталних средстава која се и даље користи, али им је књиговодствена
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вриједност нула, за моторна возила која су ревалоризована није наведен датум
када је извршена ревалоризација, те да ли је био укључен независни
процјењивач, као и методи те значајне претпоставке који су кориштени за
процјењивање фер вриједности средстава, што није у складу са МРС-ЈС 17 Некретнине, постројења и опрема, параграф 88 (ц), 92. (а), (б) и (ц) и 94. б),
исправне износе за поједине новчане токове који произилазе из пословних
активности,
износ прихода и потраживања признатих у вези са трансакцијама које нису
трансакције размјене сходно захтјевима МРС-ЈС 23 – Приходи од трансакција
које нису трансакције размјене (порези и преноси) - (параграф 106, тачке а и б),
друге финансијске и нефинансијске информације које могу да послуже за
разумијевање постојећег или очекиваног стања.

Образложења уз финансијске извјештаје за 2021. годину која су саставили нижи
буџетски корисници (ЈПУ Клуб за дјецу, Центар за социјални рад и Народна
библиотека) нису сачињена у складу са чланом 46. Правилника о финансијском
извјештавању буџетских корисника, јер нису објелодањене информације о
извјештајном ентитету - надлежност и организација, потпуна саопштења о
примијењеним
рачуноводственим
политикама,
основама
одмјеравања,
образложења појединачних ставки презентованих у извештајима, узроке значајних
разлика у односу на план и претходну годину, те друге финансијске и нефинансијске
информације, које могу да послуже за разумијевање постојећег или очекиваног
стања.
Препоручује се начелнику Општине и директору ЈПУ Клуб за дјецу
„Кестенко“, ЈУ Центар за социјални рад и ЈУ Народна библиотека „Невенка
Станисављевић“ да обезбиједи да се у Напоменама уз финансијске
извјештаје објелодањују информације у потпуности у складу са захтјевима
МРС-ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја и чланом 46. Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника.

Ревизијски тим
Данијела Дувњак, с.р.
Станојка Вучетић, с.р.
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