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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општине Петровац 
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 финансијски извјештај Општине Петровац 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 пописом нису 
обухваћена средства обезбјеђења плаћања по кредитима (мјенице), спорна 
потраживања за ненаплаћене пореске и непореске приходе, учешћа у капиталу и 
пописом није констатована разлика књиговодственог у односу на стварно стање 
спорних потраживања за ненаплаћене непореске приходе (накнаде за шуме). Дио 
имовине и обавеза је пописан без доказа да је извршено усаглашавање података о 
стањима са подацима преузетим из документације која одражава екстерну потврду 
стања. 

Као што је наведено под тачкама 6.1.1.1. и 6.3.1.1. извјештаја:  

Краткорочна потраживања и приходи обрачунског карактера су потцијењени у 
износу од 3.576 КМ, јер се приходи од закупа признају на готовинској основи, што 
није у складу са чланом 68. и 137. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Спорна потраживања за ненаплаћене непореске приходе и корекција потраживања 
за ненаплаћене непореске приходе су прецијењени у износу од 273.965 КМ. 
Наведена потраживања нису усаглашена са евиденцијама Пореске управе 
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Републике Српске, односно Извјештајем из јединствене евиденције о пријављеним 
и уплаћеним порезима за обрачунски период 01.01.2021 - 31.12.2021. године и 
тачком 12. Упутства о примјени МРС-ЈС 23 – Приходи од трансакција које нису 
трансакције размјене (порези и преноси). 

Као што је наведено под тачкама 6.1.2.1, 6.1.2.8. и 6.3.1.1. извјештаја:  

Расходи за бруто плате запослених су прецијењени, а разграничења по основу 
неизмирених обавеза за накнаду плата за вријеме боловања које се рефундирају од 
фонда обавезног социјалног осигурања и финансијски резултат текућег периода су 
потцијењени најмање у износу од по 4.825 KM, јер су накнаде плата за вријеме 
боловања које се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања 
евидентиране у оквиру расхода за бруто плате запослених. Такође, за исплаћене 
накнаде плата за вријеме боловања у најмањем износу од 7.944 КМ, нису 
евидентирани издаци за накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од 
фонда обавезног социјалног осигурања. Наведено није у складу са чланом 69., 91. и 
119. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике и чланом 80. и 95. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике.  

Као што је наведено под тачкама 6.3.1.2. и 6.3.2.3. извјештаја:  

Општина Петровац у пословним књигама није извршила евиденцију учешћа у 
капиталу код Јавне здравствене установе Дом здравља Дринић у износу од 100.000 
КМ и Јавне установе Туристичка организација Општине у износу од 1 КМ, што није у 
складу са чланом 61. став (1 и 4) и чланом 86. став (1) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Као што је наведено под тачком 6.3.1.3. извјештаја:  

Прецијењена је вриједност зграда и објекта у припреми, а потцијењена вриједност 
сталних средстава у употреби у износу од по 131.285 КМ, по основу стaре згрaде 
Општинe која је у функцији и користи се за обављање дјелатности. Сходно 
наведеном, амортизована вриједност припадајуће имовине (51.201 КМ) и расходи по 
основу амортизације те имовине (1.969 КМ) су потцијењени, а прецијењен је 
финансијски резултат ранијих година (49.232 КМ). Наведено није у складу са чланом 
26. и 42. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и захтјевима МРС-ЈС 17 - 
Некретнине, постројења и опрема. 

Као што је наведено под тачком 6.3.2.1. извјештаја:  

Прецијењене су обавезе из пословања у најмањем износу од 7.215 КМ и обавезе за 
лична примања (8.330 КМ), а потцијењене су обавезе за дознаке (7.215 КМ), грантове 
(5.330 КМ) и субвенције (3.000 КМ), јер исте нису класификоване у складу са чланом 
78., 79. и 81. 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 Петровац не садрже потребне 
информације дефинисане чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању 
буџетских корисника и захтјевима МРС-ЈС 1 – Презентација финансијских 
извјештаја. 
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Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз Консолидовани финансијски извјештај Општине Петровац је 
објелодањено, да су финансијски извјештаји Општине Петровац састављени у 
складу са начелом сталности пословања, уз претпоставку да неће доћи до 
дисконтинуитета пословања у догледној будућности.  

Кључна питања ревизије 

Кључна питања ревизије су она питања која су по нашем професионалном 
мишљењу, 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 је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских 
извјештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни 
сектор и Међународним стандардима финансијског извјештавања. Ова одговорност 
обухвата: осмишљавање, примјену и одржавање интерних контрола које су 
релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја који не садрже 
материјално значајне погрешне исказе настале усљед преваре и грешке, 
одговарајућа објелодањивања релевантних информација у Напоменама уз 
финансијске извјештаје, одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених 
политика и рачуноводствених процјена које су примјерене датим околностима и 
надзор над процесом извјештавања. При изради финансијских извјештаја 
руководство је одговорно да процијени сталност пословања и да објелодани питања 
везана за временску неограниченост пословања. 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја 

Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да ли финансијски извјештаји, 
као цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе узроковане преваром 
или грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који садржи наше 
мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања, али није 
гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима ревизије 
увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје. 

Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се 
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске 
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја. 

Због чињенице да се ревизија спроводи провјером на бази узорка и да у систему 
интерних контрола и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења, 
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене. 

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о 
износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор 
поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном скептицизму, 
укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским 
извјештајима, насталих усљед преваре и грешке. Приликом процјене ризика, ревизор 
разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију 
финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су 
одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања одвојеног мишљења 
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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, 22.11.2022. 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 Петровац 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 Консолидованом 
финансијском извјештају Општине Петровац 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 3. извјештаја:  

Скупштина општине није донијела програме о утрошку намјенских средстава 
накнада за воде и заштите од пожара, заједничке комуналне потрошње, што није у 
складу са чланом 188-195. Закона о водама, чланом 14. Закона о заштити од пожара 
и чланом 21. Закона о комуналним дјелатностима и није извршила усклађивање 
Одлуке о оснивању комуналног предузећа са чланом 8. Закона о комуналним 
дјелатностима.  

Као што је наведено под тачком 4. извјештаја: 

Набавке које се односе на услуге превоза пијеска, одржавања возила, обиљежавања 
игралишта и линија на путу, регистрације аутомобила, постављања и скидања 
новогодишњих украса, чишћења и одвоза трња и грања, постављања расвјетних 
тијела, те набавку табли, визит карата, застава, материјала за разне поправке и 
набавку материјала за реконструкцију топловода у најмањем укупном износу од 
14.179 КМ нису планиране и за исте нису донесене посебне одлуке о покретању 
поступка јавне набавке, што није у складу са чланом 17. став (1) Закона о јавним 
набавкама. 

План јавних набавки за набавке чија је вриједност већа од вриједности утврђених у 
члану 14. став (1) Закона о јавним набавкама, одлуке о избору најповољнијег 
понуђача и основни елементи уговора нису објављени на веб-страници Општине, 
што није у складу са чланом 17. став (1 и 2) Закона о јавним набавкама. 

Као што је наведено под тачком 6.1.2.5. извјештаја: 

Код додјеле средстава гранта вјерским организацијама, удружењима, борачкој 
организацији, мјесним заједницама, Црвеном крсту и ЈУ Основна школа „Дринић“ 
нису донесени интерни акти којим би се дефинисали критеријуми и услови за 
остваривање права на додјелу. 
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Одговорност руководства за усклађеност 

Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, 
начелник је такође одговоран да осигура да су активности, финансијске трансакције 
и информације исказане у финансијским извјештајима у складу са прописима којима 
су регулисане.  

Одговорност ревизора за ревизију усклађености 

Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша 
одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности, 
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима, у 
свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. 
Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске 
доказе о томе да ли је пословање Општине Петровац 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 Петровац. 

 

 

Бања Лука, 22.11.2022. 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) поступци и процедуре пописa имовине и обавеза, утврђивање стварног и 
исказивање књиговодственог стања имовине и обавеза, врши у складу са 
одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза, 

2) признавање, евидентирање и исказивање пословних трансакција у вези 
расхода робе и услуга, накнада плата за вријеме боловања које се 
рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања, трансфера 
јединицама локалне самоуправе, издатака за залихе, прихода од закупа, 
залиха робе, ситног инвентара, ауто-гума и сл., краткорочних потраживања, 
учешћа у капиталу, нефинансијске имовине у употреби и припреми, 
краткорочних обавеза и трајних извора, врши у складу са одредбама 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике и одредбама Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике и захтјевима МРС-ЈС 17 - Некретнине, 
постројења и опрема, 

3) изврши усаглашавање стања спорних потраживања за ненаплаћене накнаде 
за коришћење шума и шумског земљишта са евиденцијама Пореске управе 
Републике Српске и ШГ „Оштрељ-Дринић“ Дринић, 

4) захтјеви за рефундацију накнаде нето плате за вријеме привремене 
неспособности за рад (боловање преко 30 дана) подносе Фонду здравственог 
осигурања Републике Српске у складу са чланом 85. Закона о обавезном 
здравственом осигурању, 

5) код сталних средстава чија је књиговодствена вриједност у оквиру једне групе 
сведена на нулу, изврши процјена новог вијека трајања тих средстава у 
складу са чланом 41. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, 

6) приликом обрачуна амортизације примјењују стопе амортизације 
дефинисане Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа за 
буџетске кориснике, 

7) у ванбилансној евиденцији изврши евидентирање средства обезбјеђења 
плаћања по кредитима (мјенице) у складу са чланом 89. Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике, 

8) Биланс новчаних токова сачињава у складу са чланом 42. Правилника о 
финансијском извјештавању буџетских корисника и захтјевима наведеним у 
МРС-ЈС 2 - Извјештај о новчаним токовима, 

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



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

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

 

 

Препоруке везане за усклађеност 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 

1) путни налози за возила попуњавају у складу са одредбама Правилника о 
обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога и дефинишу 
нормативи потрошње горива, 

2) службени гласници објављују на веб-сајту Општине у складу са чланом 87. 
Закона о локалној самоуправи, 

3) набавке роба, услуга и радова које се проводе планирају или да се за исте 
доносе посебне одлуке о њиховом покретању, те да се објављивања и 
обавјештења на порталу јавних набавки и веб страници врши сходно члану  
17. став (1 и 2), члану 36. став (1), члану 70. став (6) и члану 75. став (1 и 2) 
Закона o jaвним нaбaвкaмa и да се успостављање и рад комисија за јавне 
набавке врши сходно  члану 3. став (1), члану 4., 7. став (4) и члану 9. став (2) 
Правилника о успостављању и раду комисије за набавке, 

4) поступак додјеле субвенција у области пољопривреде у потпуности проводи 
у складу са Правилником о условима и начину остваривања новчаних 
подстицаја за Општину,  

5) донесу интерни акти којим би се дефинисали правила и критеријуми за 
додјелу грантова, 

6) доносе одлуке о исплати новчаних средстава по основу грантова у складу са 
чланом 67. став (21) Статута Општине. 

 

Препоручује се Скупштини Општине да обезбиједи да се: 

7) доносе програми о утрошку намјенских средстава накнада за воде, заштите 
од пожара и заједничке комуналне потрошње у складу са чланом 188-195. 
Закона о водама, чланом 14. Закона о заштити од пожара и чланом 21. Закона 
о комуналним дјелатностима, 

8) изврши усклађивање Одлуке о оснивању комуналног предузећа са чланом 8. 
Закона о комуналним дјелатностима. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ  

 Закон о буџетском систему Републике Српске;  

 Закон о фискалној одговорности у Републици Српској;  

 Одлука о усвајању ребаланса буџета за 2021. годину; 

 Одлука о извршењу ребаланса буџета за 2021. годину; 

 Статут општине Петровац; 

 Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске; 

 Закон о локалној самоуправи;  

 Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне 
самоуправе; 

 Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе;  

 Закон о раду;  

 Закон о порезу на доходак;  

 Закон о доприносима;  

 Закон о јавним набавкама;  

 Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске;  

 Закон о уређењу простора и грађењу, члан 73-82. и 191;  

 Закон о порезу на непокретности;  

 Закон о пољопривредном земљишту, члан 35;  

 Закон о шумама, члан 89; 

 Закон о водама, члан 188-195;  

 Закон о заштити пожара, члан 14; 

 Закон о јавним путевима;  

 Закон о комуналним дјелатностима, члан 6-12., 20-25. и 41;  

 Закон о комуналним таксама;  

 Закон о социјалној заштити;  

 Закон о спорту Републике Српске; 

 Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске;  

 Појединачни колективни уговор за запослене у општинској управи Oпштине 
Петровац;  

 Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за 
запослене у јавном сектору и Одлука о висини накнаде за службена путовања 
у земљи и иностранству за запослене у Републици Српској; 

 Правилник о обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Општина Петровац (у даљем тексту: Општина) налази се у западном дијелу 
Републике Српске и обухвата површину од 136,48 км². На подручју Општине поред 
насељеног мјеста Дринић у којем је сједиште Општине и у осталих пет насељених 
мјеста (Бравски Ваганац, Буковача, Бунара, Кленовац и Подсрнетица), по 
прелиминарним резултатима пописа из 2013. године живи 361 становник. 

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 и другим важећим прописима, којима су утврђена подручја одговорности, 
надлежности органа и начин финансирања Општине. Органи Општине су Скупштина 
и Начелник општине. Скупштина општине, коју чине 13 одборника, је орган 
одлучивања и креирања политика општине. Начелник општине заступа и 
представља Општину, носилац је извршне власти, руководи радом Општинске 
управе и одговоран је за њен рад. 

У складу са утврђеним критеријумима за оцјену развијености, одлуком Владе 
Републике Српске, 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 и трансфера између буџетских корисника различитих нивоа 
власти.  

Консолидовани финансијски извјештај Општине чине финансијски извјештаји 
Општинске управе и нижег буџетског корисника Јавне установе (у даљем тексту: ЈУ) 
Туристичка организација Општине Петровац. Јавна здравствена установа (у даљем 
тексту: ЈЗУ) Дом здравља Дринић је са 31.12.2021. године затворио рачуне код 
пословних банака и средства пренио на јединствени рачун трезора (у даљем тексту: 
ЈРТ) Општине, а од 01.01.2022. године послује као нижи буџетски корисник Општине.  

На Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији Општине Петровац за 
период 01.01-31.12.2021. 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 седам препорука за 
финансијске извјештаје и пет препорука за усклађеност. 

Општина је доставила Главној служби за ревизију одговор о предузетим радњама 
ради превазилажења пропуста и неправилности утврђених у ревизијском извјештају 
број РВ049-19 за период 01.01-31.12.2018. године након рока прописаног чланом 21. 
став (3) Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске”, број 98/05 и 20/14). 

Приликом провјере статуса проведених препорука, у току ове ревизије, утврђено је 
да су од укупно 10 препорука (седам за финансијске извјештаје и три за усклађеност) 
датих Начелнику општине, проведене три препоруке (једна за финансијске 
извјештаје и двије за усклађеност), једна дјелимично проведена за финансијске 
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извјештаје и шест препорука није проведено (пет за финансијске извјештаје и једна 
за усклађеност). Препорука која је дјелимично проведена односи се на додјелу 
грантова (тачка 6.1.2.5. извјештаја), а препоруке које нису проведене односе се на 
попис имовине и обавеза, признавање и евидентирање пословних трансакција у 
вези прихода, расхода, финансијске и нефинансијске имовине, трајних извора, 
ванбилансне евиденције, поступак додјеле субвенција, сачињавање Биланса 
новчаних токова и напомена уз финансијске извјештаје, те провођење поступака 
јавних набавки (тачке 4, 6.1.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.4, 6.1.2.5, 6.1.2.8, 6.3.1.1, 6.3.1.3, 6.3.2.1, 
6.3.2.3, 6.3.3, 6.4. и 6.7. извјештаја). 

Двије препоруке које су дате Скупштини општине за усклађеност, нису проведене 
(тачка 3. извјештаја), а односе се на доношење програма о утрошку намјенских 
средстава накнада за воде и заштите од пожара и није извршено усклађивање 
Одлуке о оснивању комуналног предузећа са чланом 8. Закона о комуналним 
дјелатностима. 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Организација и функционисање система интерних контрола Општине дјелимично су 
дефинисани постојећим интерним актима (Статут Општине, Пословник о раду 
Скупштине Општине, Одлука о оснивању Општинске управе, Правилник о 
организацији и систематизацији радних мјеста и др.). Одлуком о оснивању и 
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе 
дефинисана су подручја одговорности, надлежности органа, те начини 
финансирања и функционисања Општине.  

Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе од 
30.06.2021. године је систематизовано 12 радних мјеста са 12 извршилаца. На дан 
31.12.2021. године је, поред начелника, било запослено 12 радника и то 11 радника 
на неодређено и један на одређено вријеме (секретар скупштине). 

Са једним запосленим радником који је обављао приправнички стаж није закључен 
Уговор о приправничком стажу, што није у складу са чланом 96. став (3) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19). 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ 
Туристичка организација Општине Петровац од 04.02.2019. године систематизовано 
је једно радно мјесто директора, који је и запослен. 

У складу са Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 91/16) и Упутством 
о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања 
и контроле („Службени гласник Републике Српске“, број 99/17), именовано је 
одговорно лице задужено за успостављање, провођење и развој финансијског 
управљања и контроле и донесен план успостављања финансијског управљања и 
контроле и методологија за провођење плана (члан 14. став (1, 2 и 3) наведеног 
Закона). Поред наведеног, дефинисани су кључни пословни процеси и 
успостављена књига пословних процеса (тачка 22. под 3., 4. и 5. наведеног 
Упутства). Стратегијом управљања ризицима Општине из 2019. године дефинисани 
су начин управљања ризицима, идентификације, процјене и евиденције пословних 
ризика, извјештавање и друга значајна питања у вези управљања ризицима, 
успостављен је и регистар ризика. Општина није сачинила годишњи извјештај 
електронским попуњавањем обрасца Извјештај о спровођењу планираних 
активности на успостављању и развоју система финансијског управљања и 
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контроле за 2021. годину са прилозима, што није у складу са одредбама Правилника 
о садржају извјештаја и начину извјештавања о систему финансијског управљања и 
контроле („Службени гласник Републике Српске“, број 1/22). 

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године није извршен како је 
прописано чланом 4., 12. став (2) и чланом 18. став (5) Правилника 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), односно, пописом нису обухваћена средства обезбјеђења плаћања по 
кредитима (мјенице), спорна потраживања за ненаплаћене пореске и непореске 
приходе у износу од 424.513 КМ, учешће у капиталу код ЈЗУ Дом здравља Дринић 
(100.000 КМ) и ЈУ Туристичка организација Општине (1 КМ) и пописом није 
констатована разлика књиговодственог у односу на стварно стање спорних 
потраживања за ненаплаћене непореске приходе - накнаде за шуме (прецијењене 
су за 273.965 КМ). Дио имовине и обавеза је пописан без доказа да је извршено 
усаглашавање података о стањима са подацима преузетим из документације која 
одражава екстерну потврду стања. 

Општина није извршила усаглашавање стања помоћне евиденције обавеза и ГКТ у 
складу са чланом 27. став (3) Закона о трезору, а којим је прописана одговорност и 
обавеза у вези са усаглашавањем стања и промјена између помоћних књига и ГКТ. 
Током ревизије је утврђено да се врши усклађивање наведених евиденција, те  
сходно томе по овом основу није дата препорука. 

Путни налози за возила нису попуњавани у складу са чланом 7. Правилника о 
обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога („Службени гласник 
Републике Српске“, број 74/17), јер на истим није назначена релација кретања 
службеног возила и поједини путни налози не садрже потпис возача. 

Општина није дефинисала нормативе потрошње горива.  

Службени гласници Општине нису објављени на веб-сајту Општине, што није у 
складу са чланом 87. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске”, број 97/16, 36/19 и 61/21). 

Скупштина општине није усвојила програме о утрошку намјенских средстава 
накнада за воде и заштите од пожара, заједничке комуналне потрошње, што није у 
складу са чланом 188-195. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, 
50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), чланом 14. Закона о заштити од пожара („Службени 
гласник Републике Српске“, број 94/19) и чланом 21. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 и 100/17) и није 
извршила усклађивање Одлуке о оснивању комуналног предузећа са чланом 8. 
Закона о комуналним дјелатностима. Одлуком о оснивању комуналног предузећа 
нису дефинисани услови под којима се врши обављање комуналне дјелатности, 
права и обавезе оснивача у управљању јавним предузећем, начин формирања 
цијена и други услови дефинисани чланом 8. поменутог закона. 

Успостављени систем интерних контрола није функционисао на начин да је 
обезбиједио истинито и фер извјештавање и усклађеност, што је осим у овој тачки, 
образложено и у осталим тачкама извјештаја. 

Препоручује се начелнику да обезбиједи да се: 

- поступци и процедуре пописa имовине и обавеза, утврђивање 
стварног и исказивање књиговодственог стања имовине и обавеза, 
врши у складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења 
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пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем 
имовине и обавеза, 

- путни налози за возила попуњавају у складу са одредбама Правилника 
о обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога и дефинишу 
нормативи потрошње горива, 

- службени гласници објављују на веб-сајту Општине у складу са 
чланом 87. Закона о локалној самоуправи. 

Препоручује се Скупштини општине да обезбиједи да се: 

- доносе програми о утрошку намјенских средстава накнада за воде, 
заштите од пожара и заједничке комуналне потрошње у складу са 
чланом 188-195. Закона о водама, чланом 14. Закона о заштити од 
пожара и чланом 21. Закона о комуналним дјелатностима, 

- изврши усклађивање Одлуке о оснивању комуналног предузећа са 
чланом 8. Закона о комуналним дјелатностима. 

4. Набавке 

План јавних набавки је донесен у износу од 587.000 КМ (робе 89.000 КМ, услуге – 
69.000 КМ и радови – 429.000 КМ). Реализација набавки у односу на план за 2021. 
годину износи укупно 166.097 КМ (робе 88.403 КМ, услуге 39.723 КМ, радови 37.970 
КМ), што чини 28% у односу на укупну планирану вриједност.  

Ревизијским испитивањима су обухваћени поступци јавних набавки у вриједности од 
475.000 КМ, што чини 81% у односу на планирану вриједност. Односе се на два 
директна споразума (12.000 КМ), четири конкурентска поступка (118.000 КМ) и један 
отворени поступак (345.000 КМ), од чега су три набавке започете у 2021. години, а 
окончане у 2022. години. Набавке које су окончане у 2022. години односе се на 
набавке радова на изградњи мултифункционалне сале спратности П+1, услуга 
надзора за извођење радова на изградњи мултифункционалне сале у Дринићу и 
радова на асфалтирању путева и санацији ударних рупа. 

Прегледом ревидираних поступака набавки уочене су сљедеће неправилности у 
односу на Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Српске“, број 
38/14) – у даљем тексту: Закон и важећим подзаконским актима јер: 

- план јавних набавки за набавке чија је вриједност већа од вриједности 
утврђених у члану 14. став (1) Закона, одлуке о избору најповољнијег 
понуђача и основни елементи уговора нису објављени на веб-страници 
Општине, што није у складу са чланом 17. став (2), чланом 70. став (6) и 
чланом 75. став (2) Закона; 

- су у току 2021. године извршене набавке које нису планиране и за исте нису 
донесене посебне одлуке о покретању поступка јавне набавке у минималној 
вриједности од 14.179 КМ, што није у складу са чланом 17. став (1) Закона. 
Набавке се односе на услуге превоза пијеска, одржавања возила, 
обиљежавања игралишта и линија на путу, регистрације аутомобила, 
постављања и скидања новогодишњих украса, чишћења и одвоза трња и 
грања, постављања расвјетних тијела, те набавку табли, визит карата, 
застава, материјала за разне поправке и набавку материјала за 
реконструкцију топловода; 

- извјештаји о поступку набавке нису достављани Агенцији за јавне набавке 
БиХ, што није у складу са чланом 75. став (1) Закона;  
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- за поступке који су поништени у 2021. години, обавјештење о поништењу 
поступка јавне набавке није објављено на порталу јавних набавки, што није у 
складу са чланом 36. став (1) Закона; 

- Уговор за изградњу мултифункционалне сале спратности П+1 у Дринићу 
закључен је 18.02.2022. године у вриједности од 778.414 КМ (са ПДВ-ом) са 
извршиоцем послова „Унитрејд компани“ д.о.о. Бања Лука. Радови на 
изградњи су почели 18.04.2022. години (грађевински дневник), а рок за 
извођење радова је 180 дана рачунајући од дана увођења у посао (октобар 
2022. године). За извођење радова испостављене су двије привремене 
ситуације у укупној вриједности од 128.010 КМ. Радови нису завршени у 
уговореном року, а 05.09.2022. године извршилац посла је Општини упутио 
захтјев за продужење рока извођења радова; 

- код набавке успостављања система видео надзора за лот 2 – монтирање 
видео опреме није достављена ниједна понуда, а није донесена одлука о 
поништењу поступка, што није у складу са чланом 70. став (1) Закона; 

- Пословник o раду комисије није донесен, рјешењима о именовању комисија 
за јавне набавке нису именовани замјенски чланови комисија и секретар 
комисије и чланови комисија нису потписивали изјаву о непристрасности и 
повјерљивости, те непостојању сукоба интереса, што није у складу са чланом 
3. став (1), чланом 4., 7. став (4) и чланом 9. став (2) Правилника о 
успостављању и раду комисије за набавке („Службени гласник БиХ“, број 
103/14). 

Препоручује се начелнику да обезбиједи да се набавке роба, услуга и радова 
које се проводе планирају или да се за исте доносе посебне одлуке о њиховом 
покретању, те да се објављивања и обавјешења на порталу јавних набавки 
и веб страници врши сходно члану  17. став (1 и 2), члану 36. став (1), члану  
70. став (6) и члану 75. став (1 и 2) Закона o jaвним нaбaвкaмa и да се 
успостављање и рад комисија за јавне набавке врши сходно члану 3. став (1), 
члану 4., 7. став (4) и члану 9. став (2) Правилника о успостављању и раду 
комисије за набавке. 

5. Припрема и доношење буџета 

Скупштина општине је 18.05.2021. године усвојила Буџет Општине за 2021. годину у 
износу од 1.737.373 КМ, a 30.12.2021. године ребаланс Буџета у износу од 2.034.015 
КМ („Службени гласник Општине Петровац“, број 5/21 и 9/21).  

Буџет Општине за 2021. години није усвојен до краја 2020. године, што није у складу 
са буџетским календаром по члaну 28. став (з) и (и) Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 
и 15/16), којим је прописано да до 24. децембар - општински органи управе 
Министарству финансија Републике Српске достављају усвојени буџет, одлуку о 
усвајању и одлуку о извршењу буџета за наредну фискалну годину.  

С обзиром да буџет није усвојен до краја 2020. године, Скупштина општине је у 
складу са члaном 38. став (2) наведеног закона донијела Одлуку о привременом 
финансирању за период 01.01. до 31.03.2021. године и Одлуку о привременом 
финансирању за период 01.01. до 30.06.2021. године („Службени гласник Општине 
Петровац“, број 4/21).  

Ребалансом Буџета, планирано је финансирање активности Општине из буџетских 
прихода у износу од 1.625.598 КМ, осталих примитака у износу од 23.417 КМ и из 
неутрошених намјенских средстава прибављених у ранијим годинама у износу од 
385.000 КМ (oдноси се на неутрошену накнаду од коришћења шума 373.000 КМ и 
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неутрошена средства по пројекту Републичког секретаријата за расељена лица и 
миграције за реконструкцију двије повратничке куће 12.000 КМ).  

Ребалансом Буџета, средства су одобрена за лична примања (393.714 КМ), расходе 
по основу коришћења роба и услуга (288.429 КМ), расходе финансирања за камате 
на зајмове (2.700 КМ), субвенције (155.907 КМ), грантове (126.850 KM), дознаке на 
име социјалне заштите (127.852 КМ), трансфере (1.413 КМ), издатке за набавку 
нефинансијске имовине (881.307 КМ), издатке за отплату дугова (18.944 КМ), остале 
издатке (31.899 КМ) и буџетску резерву у износу од 5.000 КМ.  

Након доношења Ребаланса буџета, извршене су реалокације буџетских средстава 
укупне вриједности 10.822 КМ које су у складу са Одлуком о извршењу ребаланса 
буџета за 2021. годину. 

Одлуком о извршењу ребаланса буџета за 2021. годину нису дефинисана правила 
за додјелу средстава гранта. 

6. Финансијски извјештаји 

Општина је сачинила Консолидовани финансијски извјештај за кориснике буџета 
општине за 2021. годину на обрасцима Биланс стања, Биланс успјеха, Извјештај о 
промјенама нето имовине, Биланс новчаних токова, Периодични извјештај о 
извршењу буџета, Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим 
фондовима и писане Напомене уз финансијске извјештаје у складу са чланом 26. 
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник 
Републике Српске“, број 15/17).  

Консолидација финансијских извјештаја Општине са финансијским извјештајима 
ентитета под контролом Општине извршена је по основу учешће у капиталу у ЈКП 
„Узор“ Дринић, додавањем капитала из његовог биланса стања у Консолидовани 
биланс стања Општине у складу са чланом 123. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 115/17 и 118/18). 

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 на рачуноводственом 
фонду 01 - општи фонд, што представља буџет у ужем смислу (у даљем тексту: ПИБ) 
и обрасцу ПИФ - Периодични извјештај о извршењу по свим рачуноводственим 
фондовима (у даљем тексту: ПИФ).  

По ПИБ-у су буџетска средства исказана у износу од 1.948.560 КМ, а буџетски издаци 
у износу од 1.160.975 КМ. Извршење прихода и примитака у односу на Ребаланс 
буџета је 96%, а расхода и издатака је 57%. За више остварене расходе и издатке 
на појединим позицијама проведене су реалокације (тачкa 5. извјештаја). 

У обрасцу ПИФ извршење је исказано осим на буџетском фонду 01 и на фонду 05 - 
фонд за посебне пројекте. 

На фонду 05 буџетска средства су исказана у износу од 22.676 КМ, а буџетски издаци 
у износу од 223.118 КМ. Извршење је исказано по пројекту „Пољопривреда и 
агротуризам као шанса за посао“ којег финансира Европска унија у склопу програма 
„Стратегије локалног развоја у БиХ“.  

Скупштина општине је на сједници одржаној 30.06.2022. године усвојила Извјештај 
о извршењу буџета Општине за 2021. годину 
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6.1.1. Приходи и примици 

Општина је исказала приходе и примитке у износу од 1.971.236 КМ, од чега на фонду 
01 износ од 1.948.560 КМ (приходи од 1.684.040 КМ и примици од 264.520 КМ) и 
фонду 05 приходе од 22.676 КМ. 

6.1.1.1. Приходи 
Порески приходи исказани су у износу од 493.156 КМ, што је 9% више од ребаланса 
буџета. Пореске приходе највећим дијелом чине индиректни порези наплаћени 
преко Управе за индиректно опорезивање БиХ (444.217 КМ) и порези на лична 
примања (45.947 КМ).  

Непорески приходи исказани су у износу од 997.294 КМ, што је у висини ребаланса 
буџета. Чине их административне накнаде и таксе (7.131 КМ), комуналне накнаде и 
таксе (5.232 КМ), накнаде по разним основама (971.454 КМ), приходи од пружања 
јавних услуга (2.953 КМ) и остали непорески приходи (10.143 КМ).  

Накнаде по разним основама се односе на накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта (961.466 КМ), промјену намјене пољопривредног земљишта (728 КМ), 
обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини (1.563 КМ), 
заштиту вода и испуштање отпадних вода (5.891 КМ) и накнаде за финансирање 
посебних мјера заштите од пожара (1.066 КМ).  

У складу са чланом 89. Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“, 
број 75/08, 60/13 и 70/20) Скупштина општине је на сједници одржаној 13.07.2021. 
године донијела Одлуку о усвајању Програма утрошка средстава остварених 
продајом шумских дрвних сортимената на подручју Општине за 2021. годину у износу 
од 697.102 КМ („Службени гласник Општине Петровац“, број 6/21). На Програм је 
добијена сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске од 02.07.2021. године. Средства од накнада за коришћење шума 
и шумског земљишта утрошена су у 2021. години у складу са донесеним програмом 
у износу од 188.019 КМ, а за одржавање локалних путева (2.330 КМ), одржавање 
јавних површина (22.099 КМ), субвенције у пољопривреди (61.075 КМ), изградњу и 
прибављање зграда и објеката (1.290 КМ), пројектну документацију (11.642 КМ), 
набавку саобраћајних и осталих објеката (32.641 КМ), инвестиционо одржавање и 
реконструкцију (7.267 КМ), набавку опреме (44.674 КМ) и за заштићена подручја 
(природни резерват „Лом“) у износу од 5.000 КМ (тачка 2. извјештаја).  

Остали непорески приходи се највећим дијелом односе на приходе од закупа у 
износу од 9.187 КМ. Приходи од закупа су погрешно класификовани у оквиру осталих 
непореских прихода, што није у складу са чланом 130. и 134. 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). Од 
2022. године приходи од закупа се класификују у складу са чланом 130. претходног 
правилника и сходно томе по овом основу није дата препорука. Поред наведеног, 
приходи од закупа (закуп станова) су признати на готовинској основи, што није у 
складу са чланом 68. и 137. Правилника о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, те су потраживања за 
извршене услуге у земљи и приходи обрачунског карактера потцијењени у најмањем 
износу од 3.576 КМ (тачке 6.2.1. и 6.3.1.1. извјештаја). За исти износ потцијењен је и 
финансијски резултат текућег периода. 

Грантови су исказани у износу од 55.069 КМ, на фонду 01 у износу од 32.393 КМ и 
фонду 05 у износу од 22.676 КМ. Грантови на фонду 01 се односе на уплате грађана 
за набавку сјемена и ђубрива (28.538 КМ) и уплату Општинске борачке организације 
за штампање књиге о погинулим борцима Петровачке бригаде „Свјетлост у тами“ 
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(3.855 КМ). Грантови на фонду 05 се односе на грант Европске уније у склопу 
програма „Стратегије локалног развоја у БиХ“, по основу пројекта „Пољопривреда и 
агротуризам као шанса за посао“.  

Трансфери између различитих јединица власти исказани су у износу од 161.197 КМ, 
а односе се на дозначена средства Министарства управе и локалне самоуправе 
Републике Српске за подршку неразвијеним јединицама локалне самоуправе 
(70.876 КМ), Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске на име 
социјалне заштите (46.594 КМ), Републичког секретаријата за расељена лица и 
миграције (40.000 КМ) и трансфере по записницима Пореске управе Републике 
Српске (3.727 КМ). 

Препоручује се начелнику да обезбиједи да се приходи од закупа признају на 
обрачунској основи у складу са чланом 68. и 137. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике. 

6.1.1.2. Примици 

Остали примици су исказани у износу од 264.520 КМ, а односе се на пренос новчаних 
средстава ЈЗУ Дом здравља Дринић на ЈРТ Општине на дан 31.12.2021. године 
(245.418 КМ) и примитке од фондова обавезног социјалног осигурања по основу 
рефундације боловања (19.102 КМ). 

6.1.2. Расходи и издаци 

Расходи и издаци (осим расхода обрачунског карактера) су исказани у укупном 
износу од 1.384.093 КМ, на фонду 01 износ од 1.160.975 КМ (расходи 1.006.546 КМ 
и издаци 154.429 КМ) и фонду 05 износ од 223.118 КМ (расходи). 

6.1.2.1. Расходи за лична примања запослених 

Расходи за лична примања исказани су 339.485 КМ, на фонду 01 износ од 336.859 
КМ и фонду 05 износ од 2.626 КМ. Расходи за лична примања исказани на фонду 05 
се односе на лична примања ангажованог особља на пројекту „Пољопривреда и 
агротуризам као шанса за посао“. 

Расходи за лична примања исказана на фонду 01 се односе на расходе за бруто 
плате запослених (274.893 КМ), бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених по основу рада (60.085 КМ), накнаду плата запослених за вријеме 
боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата (1.225 КМ) и отпремнине 
и једнократне помоћи (3.282 КМ). Расходи за бруто плате запослених су 
прецијењени, а разграничења по основу неизмирених обавеза за накнаду плата за 
вријеме боловања које се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања и 
финансијски резултат текућег периода су потцијењени најмање у износу од по 4.825 
KM, јер су накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда 
обавезног социјалног осигурања евидентиране у оквиру расхода за бруто плата 
запослених, што није у складу са чланом 69. и 91. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике 
и чланом 80. и 95. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике (тачке 6.1.2.8. и 6.3.1.1. 
извјештаја). 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада се односе на накнаде за превоз радника на посао и са посла (8.282 КМ), 
накнаде за топли оброк (19.339 КМ), регрес за годишњи одмор (10.400 КМ), накнаде 
за топли оброк и регрес - порез на доходак (3.052 КМ), по основу дневница за 
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службена путовања (2.925 КМ) и расходе за збирне доприносе на накнаде (16.087 
КМ). 

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) се односе на новчане помоћи 
приликом рођења дјетета (2.188 КМ) и теже болести и инвалидности (1.094 КМ). 

6.1.2.2. Расходи по основу коришћења робе и услуга 

Расходи по основу коришћења робе и услуга исказани су у износу од 278.596 КМ и 
то на фонду 01 износ од 254.644 КМ и фонду 05 износ од 23.952 КМ, а односе се на 
расходе по основу закупа, утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга, 
режијског материјала, материјала за посебне намјене, текућег одржавања, путовања 
и смјештаја, стручних услуга, услуга одржавања јавних површина и заштите животне 
средине и остале некласификоване расходе. Расходи по основу коришћења робе и 
услуга исказани на фонду 05 се односе на расходе настале по пројекту 
„Пољопривреда и агротуризам као шанса за посао“. 

Расходи по основу закупа исказани су у износу од 1.544 КМ, а односе се на закуп 
пословног простора који је у власништву ШГ „Оштрељ-Дринић“ Дринић. 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга исказани су у износу од 42.332 КМ, а највећим дијелом се односе на расходе 
централног гријања (22.054 КМ), по основу утрошка електричне енергије (5.575 КМ), 
за водовод и канализацију (3.425 КМ), услуга одвоза смећа (2.574 КМ), коришћења 
фиксних телефона (1.791 КМ), интернета (1.237 КМ), поштанских услуга (3.278 КМ) 
и остале комуникационе услуге (2.104 КМ). 

Расходи за режијски материјал исказани су у износу од 5.685 КМ (на фонду 01 износ 
од 5.245 КМ и фонду 05 износ од 440 КМ), а највећим дијелом се односе на расходе 
за компјутерски материјал (3.772 КМ), хемијски материјал за одржавање чистоће 
(816 КМ) и службена гласила и стручне часописе (705 КМ). 

На основу улазних фактура „Зоки“ с.п. Бања Лука у оквиру расхода за хемијски 
материјал за одржавање чистоће евидентирани су кафа, сокови, чајеви у износу од 
314 КМ, а у оквиру залиха робе евидентирана су средства за одржавање хигијене у 
износу од 208 КМ, што није у складу са чланом 50. и 92. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, 
јер наведени расходи представљају расходе по основу репрезентације и расходе за 
материјал за одржавање чистоће. 

Расходи за материјал за посебне намјене исказани су у износу од 413 КМ и највећим 
дијелом се односе на набавку табле,визит карата, заставе Републике Српске и сл. 

Расходи за текуће одржавање исказани су у износу од 7.897 КМ, а највећим дијелом 
се односе на расходе за текуће одржавање превозних средстава (2.214 КМ), остале 
услуге и материјал за текуће поправке и одржавање осталих грађевинских објеката 
(2.022 КМ), остало текуће одржавање (1.588 КМ), текуће одржавање спортско 
рекреативних терена (995 КМ) и текуће одржавање друмског саобраћаја (743 КМ). 

У оквиру расхода за текуће одржавање превозних средстава евидентирана је 
набавка ауто гума од добављача „Аутоцентра-меркур“ д.о.о. Бања Лука у износу од 
465 КМ, што није у складу са чланом 59. и 92. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, 
јер се наведени издаци евидентирају на позицијама залиха ситног инвентара, ауто-
гума и сл. и издатака за залихе ситног инвентара, ауто-гума и сл. Сходно наведеном 
ни приликом стављања ауто-гума у употребу није извршено евидентирање расхода 
обрачунског карактера (набавна вриједност залиха ауто-гума) уз умањење залиха. 
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Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање осталих 
грађевинских објеката највећим дијелом се односе на трошкове уређења игралишта 
и дворишта, текућих поправки, скидање новогодишњих украса и сл. 

Расходи за остало текуће одржавање се у цјелости односе на радове обиљежавања 
средишње линије Буковача-Дринић који су евидентирани на основу фактуре 
испостављене од добављача „Зебра Делић сигнализација“ д.о.о. Бихаћ. 

Расходи по основу путовања и смјештаја исказани су износу од 11.754 КМ, а 
највећим дијелом се односе на расходе по основу превоза личним возилима на 
службеним путовањима у земљи (537 КМ), утрошка бензина (162 КМ) и утрошка 
нафте и нафтних деривата (11.010 КМ). 

Расходи за стручне услуге исказани су у износу од 32.242 КМ (на фонду 01 износ од 
23.803 КМ и фонду 05 износ од 8.439 КМ), а највећим дијелом се односе на расходе 
за услуге платног промета-банке (3.423 КМ), осигурања возила (3.760 КМ), 
осигурања запослених (484 КМ), објављивања тендера, огласа и информативних 
текстова (1.302 КМ), рекламе и пропаганде и односа са јавношћу (2.008 КМ), израду 
фотографија и филма (3.250 КМ), трошкове одржавања лиценци (2.654 КМ) и остале 
стручне услуге (13.168 КМ). 

Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине исказани 
су у износу од 22.099 КМ а односе се на расходе за услуге одржавања зелених 
површина (2.529 КМ), зимске службе (3.585 КМ), по основу утрошка електричне 
расвјете на јавним површинама (14.592 КМ) и за услуге уређења простора (1.393 
КМ).  

Остали некласификовани расходи исказани су у износу од 154.630 КМ (на фонду 01 
износ од 139.557 КМ и фонду 05 износ од 15.073 КМ), а највећим дијелом се односе 
на расходе за бруто накнаде члановима комисија и радних група (12.013 КМ), бруто 
накнаде скупштинским посланицима и одборницима (92.106 КМ), уговоре о дјелу 
(32.647 КМ), репрезентацију у земљи (9.376 КМ), по основу организације пријема, 
манифестација и сл. (7.541 КМ). 

Расходи за бруто накнаде скупштинским посланицима и одборницима се односе на 
исплаћене накнаде за вршење дужности одборника у Скупштини општине сходно 
Одлуци о висини одборничког додатка од 14.07.2021. године.  

Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група се највећим дијелом 
односе на исплаћене накнаде по основу вршења инспекцијских послова и члановима 
Општинске изборне комисије. Накнада за рад лица у вршењу тржишне и санитарне 
инспекције исплаћена је сходно Споразуму о заједничком обављању инспекцијских 
послова који је закључен између Општине Мркоњић Град и Општине Петровац, а 
према члану 10. Закона о инспекцијама Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 18/20). Расходи за бруто накнаде члановима Општинске 
изборне комисије исплаћене су сходно Одлуци о висини накнаде за рад чланова 
Општинске изборне комисије Петровац од 23.10.2014. године. 

Расходи по основу репрезентације у земљи се односе на коришћење угоститељских 
услуга у складу са правима прописаним Правилником о коришћењу мобилног и 
фиксних телефона, службених аутомобила и репрезентација од 01.02.2013. године. 

Препоручује се начелнику да обезбиједи да се залихе робе, ситног алата, 
ауто-гума и сл., расходи за хемијски материјал, одржавање чистоће, текуће 
одржавање и издаци за залихе ситног инвентара, ауто-гума и сл. 
евидентирају у складу са чланом 50., 59. и 92. Правилника о буџетским 
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класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике. 

6.1.2.3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови исказани су у износу од 1.481 
КМ, а односе се на расходе по основу камата на примљене зајмове. 

6.1.2.4. Субвенције 

Субвенције су исказане на фонду 01 у износу од 164.920 КМ, а односе се на 
субвенције јавним нефинансијским субјектима (88.132 КМ) и субвенције 
нефинансијским субјектима (76.788 КМ).  

Субвенције јавним нефинансијским субјектима се односе на субвенције у области 
пољопривреде, водопривреде и шумарства у износу од 46.000 КМ (ЈКП „Узор“ а.д. 
Дринић) и на субвенције у осталим областима у износу од 42.132 КМ (ЈЗУ Дом 
здравља Дринић). Субвенције одобрене ЈКП „Узор“ а.д. Дринић се односе на 
финансирање разлике постојеће и економске цијене комуналне услуге (36.000 КМ) и 
за потребе котловнице (10.000 КМ). Субвенције одобрене ЈЗУ Дом здравља Дринић 
се односе на субвенције за редовно пословање (20.400 КМ), финансирање ПДВ-а 
(16.227 КМ), а по основу набавке једног транспортног санитетског возила и 
медицинског материјала, два дефибрилатора, набавку ЕКГ апарата (1.834 КМ) и 
трошкова ревизије (170 КМ) по Пројекту „Опремање Дома здравља Дринић у 
Петровцу амбулантним возилом и медицинском опремом“ којег финансира 
Амбасада Јапана у БиХ. Општина је субвенционисала ЈЗУ Дом здравља Дринић и 
за додјелу једнократне помоћи запосленим радницима због пандемије корона 
вируса (3.500 КМ). 

Субвенције нефинансијским субјектима се односе на субвенције у области 
пољопривреде (61.075 КМ), саобраћаја и веза (15.545 КМ) и трговине и туризма (168 
КМ). Субвенције у области пољопривреде се односе на додјелу сјемена и ђубрива 
(57.075 КМ) и пет пластеника (4.000 КМ). Субвенцијe за додјелу сјемена и ђубрива је 
евидентирана на основу испостављене фактуре добављача „Агроплус“ д.о.о, а по 
основу закљученог уговора од 01.04.2021. године. Општина плаћа 50% од набавне 
цијене, а 50% грађани у складу са чланом 5. Правилника о условима и начину 
остваривања новчаних подстицаја за Општину. Приликом додјеле сјемена и ђубрива 
није у потпуности поштован члан 2. тачка (1) Правилника о условима и начину 
остваривања новчаних подстицаја за Општину, јер су субвенције додјељиване и 
пољопривредним произвођачима са пребивалиштем у Општини, а који обављају 
пољопривредну производњу ван територије Општине. Субвенције за пет пластеника 
су додијељене по основу закљученог Споразума за суфинансирање пројекта са 
њемачком невладином организацијом „ASB“ од 26.05.2021. године. По споразуму о 
реализацији овог Пројекта Општина учествује са 0,86%, Министарство вањских 
послова Њемачке учествују са 76,04%, а преостали износ од 23,10% представља 
учешће учесника у овом Пројекту. Додјела наведене субвенције је извршена у складу 
са правилима дефинисаним споразумом. 

Субвенције нефинансијским субјектима у области саобраћаја и веза се односе на 
субвенције таксистима за превоз путника на релацији Босански Петровац - Дринић 
и обрнуто у износу од 9.600 КМ. Уговор о превозу путника, закључен је између 
Општине и фирме Такси „Ликота“. Општина је са фирмом Такси „Ликота“ потписала 
и уговоре за изнајмљивање комбија за превоз ученика из Смољане до Основне 
школе Дринић у износу од 5.945 КМ.  
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Препоручује се начелнику да обезбиједи да се поступак додјеле субвенција у 
области пољопривреде у потпуности проводи у складу са Правилником о 
условима и начину остваривања новчаних подстицаја за Општину. 

6.1.2.5. Грантови 

Грантови су исказани у износу од 318.557 КМ, на фонду 01 износ од 122.017 КМ и 
фонду 05 износ од 196.540 КМ. 

Грантови исказани на фонду 01 се односе на текуће грантове непрофитним 
субјектима у земљи (107.605 КМ), остале текуће грантове у земљи (4.500 КМ) и 
капиталне грантове непрофитним субјектима у земљи (9.913 КМ). 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи највећим дијелом се односе на 
средства исплаћена на име суфинансирања трошкова организације традиционалне 
Штрапаријаде у Дринићу (7.000 КМ), Општинској борачкој организацији (48.000 КМ), 
Црвеном крсту (15.960 КМ), невладиним организацијама након проведеног јавног 
позива (9.473 КМ) и ЈУ Основна школа „Дринић“ у најмањем износу од 7.643 КМ. 

Остали текући грантови у земљи се односе на средства одобрена Општини 
Костајница за потребе санирања штете проузрокване земљотресом (2.000 КМ) и 
једнократне новчане помоћи одобрене појединцима (2.500 КМ). Евидентирање 
средстава одобрених Општини Костајница у оквиру текућих грантова није у складу 
са чланом 95. и 102. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике, јер наведени издатак представља 
трансфер јединицама локалне самоуправе. 

Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи се односе на средства 
одобрена мјесним заједницама (5.000 КМ) и Црквеној општини Петровац (4.913 КМ). 
Грант одобрен мјесној заједници Бравско односи се на израду спомен плоче 
погинулим борцима, а грант одобрен Црквеној општини Петровац за потребе 
завршетка радова на капели у гробљу Буковача и за покриће трошкова насталих на 
санацији цјевововда-одвода за отпадне воде у порти храма Свете Тројице у 
Дринићу. 

За додјелу грантова Удружењу љубитеља коња „Соко“, Спортском удружењу 
Дринић, Општинској борачкој организацији, Црвеном крсту, мјесним заједницама, 
Црквеној општини и ЈУ Основна школа „Дринић“, нису донесени интерни акти којим 
би се дефинисали критеријуми и услови за остваривање права на додјелу. Средства 
су одобрена највећим дијелом путем захтјева корисника гранта и планирана су у 
буџету. У појединим случајевима исплате су вршене без Одлуке о исплати средстава 
начелника, што није у складу са чланом 67. став (21) Статута Општине којим је 
дефинисано да је начелник Општине надлежан да доноси одлуке о располагању 
новчаним средствима у складу са актима општине.  

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи исказани на фонду 05 у износу 
од 196.540 КМ односе се на исплаћене грантове по основу пројекта „Пољопривреда 
и агротуризам као шанса за посао“. Дана 03.01.2020. године потписан је протокол о 
сарадњи између Општине као апликанта пројекта и Општине Босански Петровац, 
Општине Рибник, Завода за запошљавање Републике Српске, Сеоског домаћинства 
„Чардаклије“ Врточе, Пољопривредног факултета Универзитета у Бања Луци, 
Високошколске установе Бања Лука колеџ, Уфружења ГЕА, Пољопривредне задруге 
„Клековача“ и ЈУ Туристичка организација Општине, као коапликаната Пројекта. 
Средства за потребе пројекта су исплаћивана у траншама у складу са потребама, 
динамиком и правилима реализације пројекта и у складу са Правилником о 
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критеријумима за одабир корисника и начину пружања подршке за почетак и развој 
пословања од 18.05.2020. године. 

Препоручује се начелнику да обезбиједи да се: 

- трансфери јединицама локалне самоуправе евидентирају у складу са 
чланом 102. Правилника о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, 

- донесу интерни акти којим би се дефинисали правила и критеријуми 
за додјелу грантова, 

- доносе одлуке о исплати новчаних средстава по основу грантова у 
складу са чланом 67. став (21) Статута Општине. 

6.1.2.6. Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина 
и градова исказане су у износу од 125.326 КМ, a односe се на дознаке грађанима које 
се исплаћују из буџета Републике, општина и градова (117.360 КМ) и дознаке 
пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова (7.966 КМ).  

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова се 
односе на сталну новчану помоћ (5.163 КМ), додатак за помоћ и његу другог лица 
(70.876 КМ), једнократну новчану помоћ (2.840 КМ), текуће инвалиднине (6.513 КМ), 
текуће помоћи породицама палих бораца, ратних војних инвалида и цивилних 
жртава рата (3.700 КМ), текуће помоћи ученицима, студентима и појединцима у 
области науке и културе (18.500 КМ), текуће помоћи породици, дјеци и младима 
(4.620 КМ) и остале текуће дознаке (5.148 КМ). 

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова се у цијелости односе на дознаке установама 
социјалне заштите за смјештај штићеника. 

Додјела претходно наведених средстава дефинисана је интерним правилима и 
критеријумима. 

6.1.2.7. Трансфери између и унутар јединица власти 

Трансфери између различитих јединица власти исказани су у износу од 1.299 КМ, а 
односе се на трансфере по записницима Пореске управе Републике Српске о 
обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода (1.226 КМ) и 
Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреде дјеце у 
иностранству (73 КМ). Трансфери су потцијењени у износу од 2.000 КМ, јер су 
одобрена средства за Општину Костајница евидентирана у оквиру грантова у земљи 
(тачка 6.1.2.5. извјештаја).  

6.1.2.8. Издаци 

Издаци су исказани у износу од 154.429 КМ на фонду 01, а чине их издаци за 
нефинансијску имовину (111.539 КМ), издаци за отплату дугова (10.992 КМ) и остали 
издаци (31.898 КМ). 

Издаци за нефинансијску имовину се односе највећим дијелом на издатке за 
уређење зоне школе у Дринићу (13.631 КМ), набавку опреме за видео надзор (21.060 
КМ) - резервисано, услуге изградње идејног, главног и извођачког пројекта за 
мултифункционалну салу у Дринићу (6.903 КМ), набавку књиге „Свјетлост у тами“ 
(14.947 КМ), израду главног пројекта за реконструкцију и асфалтирање пута (2.340 
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КМ) и реконструкцију двије повратничке куће (13.069 КМ). Издаци за залихе су 
потцијењени за 465 КМ због тога што је набавка ауто-гума евидентирана у оквиру 
текућих расхода.  

Издаци за отплату дугова се односе на издатке за отплату главнице по основу 
примљених зајмова доспјелих у 2021. години. 

Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти се односе на накнаде 
плата за породиљско одсуство и боловање који се рефундирају од фондова 
обавезног социјалног осигурања (31.898 КМ). За исплаћене накнаде плата за 
вријеме боловања које се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања, 
у најмањем износу од 7.944 КМ, нису евидентирани издаци за накнаде плата за 
вријеме боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања, 
што није у складу са чланом 119. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике и чланом 80. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике (тачке 6.1.2.1. и 6.3.1.1. извјештаја).  

Препоручује се начелнику да обезбиједи да се накнаде плата за вријеме 
боловања које се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања 
евидентирају у складу са чланом 69. и 119. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике и чланом 80. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

6.1.3. Буџетски резултат (суфицит/дефицит) 

У обрасцу ПИФ исказан је буџетски суфицит у износу од 365.513 КМ који представља 
збир бруто буџетског суфицита 477.052 КМ и нето издатака за нефинансијску 
имовину исказан у негативном износу од 111.539 КМ. Исказани бруто буџетски 
суфицит представља разлику између буџетских прихода (1.706.716 KM) и буџетских 
расхода (1.229.664 KM), а нето издаци за нефинансијску имовину исказани у 
негативном износу представљају разлику између примитака који нису остварени и 
издатака за нефинансијску имовину (111.539 КМ). Буџетски суфицит је мање исказан 
за 4.617 КМ, због тога што су прецијењени расходи за бруто плате запослених за 
4.825 КМ, расходи по основу коришћења робе и услуга за 257 КМ, грантови у земљи 
за 2.000 КМ, а потцијењени трансфери јединицама локалне самоуправе за 2.000 КМ 
и издаци за залихе у износу од 465 КМ (тачке 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.5, 6.1.2.7. и 6.1.2.8. 
извјештаја). 

6.1.4. Нето финансирање 

Нето финансирање исказано у износу од 221.630 КМ представљају остали примици 
(265.520 КМ) умањени по основу издатака за отплату дугова (10.992 КМ) и осталих 
издатака (31.898 КМ). Нето финансирање је прецијењено за 7.944 КМ, због тога што 
су потцијењени издаци за накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају 
од фонда обавезног социјалног осигурања за наведени износ (тачка 6.1.2.8. 
извјештаја). 

6.1.5. Разлика у финансирању 

Разлика у финансирању у обрасцу ПИФ исказана је у позитивном износу од 587.143 
КМ, а представља разлику између исказаних буџетских прихода и примитака у 
износу од 1.971.236 КМ и исказаних буџетских расхода и издатака у износу од 
1.384.093 КМ. Чине је буџетски суфицит (365.513 КМ) и нето финансирање (221.630 
КМ). Разлика у финансирању је прецијењена за 3.327 КМ због мање исказаног 
буџетског суфицита (4.617 КМ) и више исказаног нето финансирања (7.944 КМ). 
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6.2. Биланс успјеха 

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

6.2.1. Приходи 

Приходи у Билансу успјеха су исказани у износу од 1.658.645 КМ, по основу пореских 
и непореских прихода, грантова и трансфера у укупном износу од 1.706.716 КМ 
(тачка 6.1.1. извјештаја) и приходa обрачунског карактера у негативном износу од 
48.071 КМ. 

Приходи обрачунског карактера се односе на обрачунате позитивне курсне разлике 
на девизним рачунима (5.636 KM), евидентирања промјена преузетих из Извјештаја 
из јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима Пореске управе 
Републике Српске које се односе на усклађивање вриједности пореских 
потраживања (7.059 КМ) и осталих прихода обрачунског карактера који се односе на 
евидентирање пореских потраживања (-60.766 КМ). 

У току године Општина није досљедно примјењивала члан 68. и 137. Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике, јер је приходе од закупа евидентирала на готовинској основи и тиме 
потцијенила потраживања и приходе обрачунског карактера у најмањем износу од 
3.576 КМ (тачке 6.1.1.1. и 6.3.1.1. извјештаја). 

6.2.2. Расходи 

Расходи су у Билансу успјеха исказани у износу од 1.556.320 КМ, а чине их текући 
расходи и трансфери у укупном износу од 1.229.664 КМ (тачка 6.1.2. извјештаја) и 
расходи обрачунског карактера у износу од 326.655 КМ. 

Расходи обрачунског карактера се највећим дијелом односе на расходе по основу 
амортизације у износу од 317.520 КМ (тачка 6.3.1.3. извјештаја), обрачунатих 
негативних курсних разлика на девизним рачунима (665 КМ) и дугорочним кредитима 
(7.764 КМ). Расходи по основу амортизације су потцијењени за 1.969 КМ (тачка 
6.3.1.3. извјештаја). 

6.2.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха као разлика прихода (1.658.645 КМ) и расхода (1.556.320 КМ) 
исказан је позитиван финансијски резултат у износу од 102.325 КМ. Према налазу 
ревизије позитиван финансијски резултат је потцијењен у износу од 6.224 КМ, због 
тога што се приходи обрачунског карактера мање исказани за 3.576 КМ, а расходи 
су више исказани за 2.648 КМ (тачке 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.3.1.1. и 6.3.1.3. извјештаја). 

6.3. Биланс стања 

6.3.1. Актива 

Пословна актива на дан 31.12.2021. године исказана је у нето износу од 10.558.254 
КМ, а односи се на краткорочну финансијску имовину и разграничења (1.603.811 КМ), 
нефинансијску имовину у текућим средствима (976 КМ), дугорочну финансијску 
имовину и разграничења (445.405 КМ) и нефинансијску имовину у сталним 
средствима (8.508.062 КМ). 
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6.3.1.1. Краткорочна финансијска имовина и разграничења 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења су исказани у нето износу од 
1.603.811 КМ (бруто вриједности од 2.302.289 КМ и исправке вриједности од 698.478 
КМ), а односе се на готовину и готовинске еквиваленте, краткорочна потраживања, 
краткорочна разграничења и краткорочну финансијску имовину и разграничења 
између или унутар јединица власти. 

Готовина и готовински еквиваленти су исказани у износу од 1.386.558 КМ, а односе 
се на стање на банковним рачунима и у благајни. 

Краткорочна потраживања су исказана у нето износу од 172.481 КМ (бруто 
вриједности од 870.959 КМ и исправке вриједности од 698.478 КМ), а односе се на 
потраживања по основу продаје и извршених услуга, за ненаплаћене порезе, 
доприносе и непореске приходе, за порезе, доприносе и непореске приходе за које 
је продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана и остала 
краткорочна потраживања. 

Потраживања по основу продаје и извршених услуга су исказана у нето износу од 
762 КМ, а односе се на потраживања по основу закљученог уговора о закупу са ЈП 
шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац. 

Општина не врши евидентирање потраживања и прихода обрачунског карактера у 
складу са чланом 68. и 137. Правилника о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, већ се само евидентирају 
приходи у тренутку уплате, те потраживања нису евидентирана у износу од 3.576 КМ 
(по основу закупа), што је објашњено под тачкама 6.1.1.1. и 6.2.1. извјештаја.  

Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе су исказана 
у нето износу од 169.156 КМ (бруто вриједности од 867.634 КМ и исправке 
вриједности од 698.478 КМ). У оквиру потраживања за ненаплаћене порезе 
евидентирана су потраживања за ненаплаћене непореске приходе у износу од 
167.081 КМ (разне врсте накнада), што није у складу са чланом 68. Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике и Прилогом 2 наведеног правилника. Спорна потраживања за 
ненаплаћене непореске приходе и корекција потраживања за ненаплаћене 
непореске приходе у износу од 273.965 КМ су прецијењени, а исказани су по основу 
ненаплаћене накнаде за коришћење шума и шумског земљишта од ШГ „Оштрељ-
Дринић“ Дринић. Наведена потраживања нису усаглашена са евиденцијама Пореске 
управе Републике Српске, односно Извјештајем из јединствене евиденције о 
пријављеним и уплаћеним порезима за обрачунски период 01.01.2021 - 31.12.2021. 
године и тачком 12. Упутства о примјени МРС-ЈС 23 – Приходи од трансакција које 
нису трансакције размјене (порези и преноси).  

Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок 
плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана су евидентирани на основу 
Извјештаја Пореске управе Републике Српске (845 КМ). 

Остала краткорочна потраживања су исказана у нето износу од 1.718 КМ, а односе 
се највећим дијелом на потраживања по основу индиректних пореза који су уплаћени 
03.01.2022. године (1.712 КМ).  

Краткорочна разграничења су исказана у износу од 6.425 КМ, а односе се на 
краткорочно разграничене расходе – авансе (2.371 КМ) и неизмирене обавезе по 
основу накнаде плата за вријеме боловања према фондовима обавезног социјалног 
осигурања (4.054 КМ). Краткорочна разграничења за неизмирене обавезе по основу 
накнаде плата за вријеме боловања према фондовима обавезног социјалног 
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осигурања су потцијењена у најмањем износу од 4.825 КМ јер су иста евидентирана 
у оквиру расхода за бруто плате запослених (тачке 6.1.2.1. и 6.1.2.8. извјештаја). 
Захтјеви за рефундацију накнаде нето плате за вријеме привремене неспособности 
за рад (боловање преко 30 дана) нису поднесени Фонду здравственог осигурања 
Републике Српске, што није у складу са чланом 85. Закона о обавезном 
здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске”, број 93/22). 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар јединица 
власти су исказана у износу од 38.347 КМ, а односе се на потраживања по основу 
рефундација за накнаду плата за вријеме боловања од фондова обавезног 
социјалног осигурања (12.796 КМ), трансфера из буџета Републике (24.213 КМ) и 
трансфера од јединица локалне самоуправе по записницима Пореске управе 
Републике Српске (1.338 КМ).  

Препоручује се начелнику да обезбиједи да се: 

- краткорочна потраживања за разне врсте накнада евидентирају у 
оквиру потраживања за ненаплаћене непореске приходе у складу са 
чланом 68. Правилника о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, 

- изврши усаглашавање стања спорних потраживања за ненаплаћене 
накнаде за коришћење шума и шумског земљишта са евиденцијама 
Пореске управе Републике Српске и ШГ „Оштрељ-Дринић“ Дринић, 

- захтјеви за рефундацију накнаде нето плате за вријеме привремене 
неспособности за рад (боловање преко 30 дана) подносе Фонду 
здравственог осигурања Републике Српске у складу са чланом 85. 
Закона о обавезном здравственом осигурању. 

6.3.1.2. Дугорочна финансијска имовина и разграничења 

Дугорочна финансијска имовина и разграничења су исказана у нето износу од 
445.405 КМ, а односе се на акције и учешћа у капиталу и потраживања за порезе, 
доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања. 

Акције и учешћа у капиталу су исказана у износу од 445.170 КМ, а односе се на 
учешће у капиталу у ЈКП „Узор“ Дринић. Општина није извршила евиденцију у оквиру 
учешћа у капиталу и трајних извора по основу улога Општине у ЈЗУ Дом здравља 
Дринић у износу од 100.000 КМ и ЈУ Туристичка организација Општине (1 КМ), што 
није у складу са чланом 61. став (1 и 4) и чланом 86. став (1) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике 
(тачка 6.3.2.3. извјештаја). 

Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок 
плаћања су евидентирани на основу Извјештаја Пореске управе Републике Српске 
(235 КМ). 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се учешћа у капиталу у 
ЈЗУ Дом здравља Дринић и ЈУ Туристичка организација Општине 
евидентирају у пословним књигама сходно члану 61. став (1 и 4) и чланом 86. 
став (1) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике. 

6.3.1.3. Нефинансијска имовина у сталним средствима 

Нефинансијска имовина у сталним средствима на дан 31.12.2021. године исказана 
је у нето вриједности од 8.508.062 КМ (бруто вриједности од 10.406.011 КМ и 
исправка вриједности од 1.897.949 КМ), а односи се на произведену сталну имовину 
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(7.549.128 КМ), непроизведену сталну имовину (81.282 КМ), нефинансијску имовину 
у сталним средствима у припреми (864.583 КМ) и улагања на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми (13.069 КМ).  

Произведена стална имовина се односи на зграде и објекте (7.419.095 КМ), 
постројења и опрему (126.757 КМ), биолошку имовину (956 КМ) и нематеријалну 
произведену имовину (2.320 КМ). 

Зграде и објекти у нето вриједности се највећим дијелом односе на објекте 
Ватрогасног дома (534.976 КМ), основне школе (856.011 КМ), стамбено-пословну 
зграду (716.911 КМ), локалне путеве (2.653.608 КМ), тротоаре (356.230 КМ) и 
водовод и канализацију (680.475 КМ). У оквиру осталих пословних објеката умјесто 
у оквиру постројења и опреме евидентирана је вриједност лактофриза у нето износу 
3.607 КМ (бруто вриједности од 6.849 КМ и исправка вриједности од 3.242 КМ), што 
није у складу са чланом 20. и 21. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. Због наведеног, 
прецијењена је вриједност зграда и објеката у нето износу 3.607 КМ (бруто 
вриједности од 6.849 КМ и исправка вриједности од 3.242 КМ), а потцијењена је 
вриједност постројења и опреме за исти износ. 

Постројења и опрема су исказане у нето вриједности од 126.757 КМ (бруто 
вриједности од 418.282 КМ и исправке вриједности од 291.525 КМ). За опрему у 
употреби чија је књиговодствена вриједност по групама сведена на нулу није 
извршена процјена вриједности у складу са чланом 41. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. Такође, иста је потцијењена за вриједност лактофриза (претходно 
наведено). 

Биолошка имовина се односи на вишегодишње украсно биље набављено у 2021. 
години у износу од 956 КМ. 

Нематеријална произведена имовина је исказана у нето вриједности од 2.302 КМ, а 
односи се на рачунарски програм „ДДС“. Наведена имовина је потцијењена у нето 
вриједности од 11.356 КМ (бруто вриједности од 33.648 КМ исправке вриједности од 
22.292 КМ), односно за вриједност извршених улагања у израду Стратегије развоја 
Општине за период од 2018-2027. године која су евидентирана на нематеријалној 
непроизведеној имовини, те је нематеријална непроизведена имовина прецијењена 
за исти износ. Наведено није у складу са чланом 24. и 35. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Непроизведена стална имовина је исказана у нето вриједности од 81.282 КМ (бруто 
вриједности од 150.266 КМ и исправке вриједности од 68.984 КМ), а односи се на 
земљиште и нематеријалну непроизведену имовину. 

Земљиште је исказано у вриједности од 69.926 КМ. У извјештају о извршеном 
попису имовине и обавеза на дан 31.12.2021. године је наведено да Општина врши 
идентификацију појединачних катастарских честица за земљиште и да су у току 
припремне радње на уносу ове имовине у помоћну књигу основних средстава и ГКТ. 

Нематеријална непроизведена имовина је исказана у нето вриједности од 11.356 
КМ (бруто вриједности од 80.340 КМ и исправке вриједности од 68.984 КМ), а 
потцијењена је за вриједност извршених улагања у израду Стратегије развоја 
Општине за период од 2018-2027. године.  

У односу на претходну годину, нето имовина у сталним средствима је смањена за 
240.668 КМ.  
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Вриједност нефинансијске имовине у сталним средствима у 2021. години је 
повећана за 67.851 КМ, а највећим дијелом по основу улагања у спортско-
рекреативне терене (6.514 КМ), рачунарску опрему (1.538 КМ), алармне и сигурносне 
системе (866 КМ), израду књиге „Свјетлост у тами“ (14.947 КМ), вишегодишње засаде 
(956 КМ), рачунарске програме (2.320 КМ), пројекат за мултифункционалну салу у 
Дринићу (6.903 КМ), израду главног пројекта за реконструкцију и асфалтирање пута 
(2.340 КМ) и реконструкцију двије повратничке куће (13.069 КМ). 

Вриједност нефинансијске имовине у сталним средствима у 2021. години је смањена 
за 317.519 КМ по основу корекције вриједности за ефекте обрачунате амортизације. 

Приликом обрачуна амортизације, нису примјењиване стопе амортизације у складу 
са Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 110/16), а за сва одступања од 
прописаних годишњих амортизационих стопа није донесен акт о разлозима 
одступања и амортизационим стопама које се примјењују (тачка 6.2.2. извјештаја).  

Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми је исказана у износу од 
864.583 КМ, а односи се на пословне објекте и просторе (180.973 КМ), саобраћајне 
објекте (24.382 КМ), остале објекте (125.468 КМ), подземна и површинска налазишта 
(502.931 КМ), гријну опрему (8.945 КМ), комуникациону опрему (2.422 КМ), 
нематеријалну произведену имовину (13.261 КМ) и парк у центру (6.201 КМ).  

Oбjeкти стaре згрaде Општинe се користе иaкo нису стaвљeни у упoтрeбу збoг 
нeриjeшeних имoвинско-правних oднoсa измeђу ШГ „Oштрeљ-Дринић'' Дринић, 
Oпштинe и Oснoвнe шкoлe „Дринић''. У складу са наведеним, прецијењени су зграде 
и објекти у припреми у најмањем износу од 131.285 КМ, а потцијењена стална 
средства у употреби за исти износ. С обзиром да су објекти у функцији и да се 
користе, а да амортизација није обрачуната, вредновање није извршено у складу са 
параграфом 71 МРС-ЈС 17 – Некретнине, постројења и опрема и чланом 26. и 42. 
Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. Сходно томе да амортизација није обрачуната, 
амортизована вриједност припадајуће имовине (51.201 КМ) и расходи по основу 
амортизације те имовине (1.969 КМ) су потцијењени, а прецијењен је финансијски 
резултат ранијих година (49.232 КМ).  

Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми се односе на 
реконструкцију крова за двије куће (повратничке породице) у 2021. години по 
пројекту Републичког секретаријата за расељена лица и миграције из средстава која 
финансира Општина (13.069 КМ).  

Препоручује се начелнику да обезбиједи да се:  

- класификација нефинансијске имовине у употреби и припреми врши у 
складу са чланом 20., 21., 24., 35. и 37. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике,  

- код сталних средстава чија је књиговодствена вриједност у оквиру 
једне групе сведена на нулу, изврши процјена вриједности и новог 
вијека трајања тих средстава у складу са чланом 41. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике, 

- нефинансијска имовина у сталним средствима признаје и вреднује у 
складу са чланом 26-40. и 42. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике и са захтјевима МРС-ЈС 17 - Некретнине, 
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постројења и опрема на начин да се у потпуности утврди стварно 
стање имовине, утврди вијек коришћења, амортизација обрачуна од 
дана почетка употребе и њихов даљи третман у склади са тим, 

- приликом обрачуна амортизације примјењују стопе амортизације 
дефинисане Правилником о примјени годишњих амортизационих 
стопа за буџетске кориснике. 

6.3.2. Пасива 

Пословна пасива је на дан 31.12.2021. године исказана у износу 10.558.254 КМ, а 
односи се на краткорочне обавезе и разграничења (333.899 КМ), дугорочне обавезе 
и разграничења (374.398 КМ) и властите изворе (9.849.957 КМ). 

6.3.2.1. Краткорочне обавезе и разграничења 

Краткорочне обавезе и разграничења су исказане у износу од 333.899 КМ, а односе 
се на обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају до годину дана 11.106 КМ 
(Белгијски робни кредит, кредит Свјетске банке и Европске инвестиционе банке), за 
лична примања (44.333 КМ), из пословања у земљи (31.054 КМ), субвенције (1.700 
КМ), грантове (181 КМ), остала краткорочна разграничења (245.418 КМ) и 
трансакције између или унутар јединица власти (113 КМ).  

Обавезе за лична примања се највећим дијелом односе на обавезе за бруто плате 
и накнаде запослених за децембар мјесец 2021. године (30.727 КМ).  

Обавезе из пословања највећим дијелом се односе на обавезе према добављачима 
(14.693 КМ) и физичким лицима (16.361 КМ). 

Током 2021. године у пословним књигама су дијелом обавезе за лична примања 
(отпремнине и једнократне накнаде) и обавезе за дознаке евидентиране у оквиру 
обавеза из пословања (према физичким лицима и добављачима), а обавезе за 
грантове и субвенције су евидентиране у оквиру обавеза из пословања или обавеза 
за лична примања, што није у складу са чланом 78., 79. и 81. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 
Сходно наведеном, са 31.12.2021. године, у најмањем износу, прецијењене су 
обавезе према физичким лицима за 7.215 КМ и обавезе за лична примања за 8.330 
КМ, а потцијењене су обавезе за дознаке (7.215 КМ), грантове (5.330 КМ) и 
субвенције (3.000 КМ). 

Остала краткорочна разграничења се односе на пренесена новчана средства ЈЗУ 
Дом здравља Дринић на ЈРТ Општине 31.12.2021. године. Евиденција је извршена у 
складу са Инструкцијом Министарства финансија од 09.12.2021. године. 

У периоду од датума извјештавања до 28.02.2022. године измирене су краткорочне 
обавезе за лична примања, из пословања, субвенције, грантове и дознаке у износу 
од 75.066 КМ, док је остало неизмирено 2.309 КМ. 

Препоручује се начелнику да обезбиједи да се обавезе за лична примања, из 
пословања, субвенције, грантове и дознаке евидентирају у складу са чланом 
78., 79. и 81. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике. 

6.3.2.2. Дугорочне обавезе и разграничења 

Дугорочне обавезе и разграничења су исказане у износу од 374.398 КМ, а односе се 
на обавезе по зајмовима према Влади Републике Српске, Министарству финансија 
(Белгијски робни кредит 6.535 КМ и Европске инвестиционе банке за водовод и 
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канализацију 287.653 КМ) и Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (кредит Свјетске банке 80.210 КМ). 

6.3.2.3. Властити извори 

Властити извори су исказани у износу од 9.849.957 КМ, а односе се на трајне изворе 
средстава (488.408 КМ), финансијски резултат ранијих година (9.259.224 КМ) и 
финансијски резултат текуће године који је позитиван у износу од 102.325 КМ.  

Трајни извори средстава се односе се на учешће у капиталу у ЈКП „Узор“ а.д. Дринић 
у износу од 445.170 KM (тачке 6. и 6.3.1.2. извјештаја) и остале изворе (43.238 КМ) 
који су евидентирани у ранијим годинама (вриједност земљишта). Трајни извори су 
потцијењени за 100.001 КМ јер Општина није евидентирала у пословним књигама 
учешће у капиталу код ЈЗУ Дом здравља Дринић и ЈУ Туристичка организација 
Општине (1 КМ) - тачка 6.3.1.2. извјештаја. 

Финансијски резултат ранијих година је прецијењен у износу од 49.232 КМ, због тога 
што није обрачуната амортизација у ранијем периоду (тачка 6.3.1.3. извјештаја).  

Финансијски резултат текуће године је потцијењен у износу од 6.224 КМ што је 
детаљније образложено под тачком 6.2.3. извјештаја. 

6.3.3. Ванбилансна евиденција 

У Билансу стања Општине на дан 31.12.2021. године нису исказане позиције 
ванбилансне активе и ванбилансне пасиве. Општина није исказала ванбилансну 
активу и пасиву у складу са чланом 89. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, јер није 
евидентирала дата средства обезбјеђења плаћања по кредитима (мјенице).  

Препоручује се начелнику да обезбиједи да се у ванбилансној евиденцији 
изврши евидентирање средства обезбјеђења плаћања по кредитима 
(мјенице) у складу са чланом 89. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

6.4. Биланс новчаних токова 

У Билансу новчаних токова исказан је прилив готовине из пословних активности у 
износу од 1.988.911 KM, док прилива из инвестиционих активности и из активности 
финансирања није било. Одливи готовине су исказани по основу одлива из 
пословних активности у износу од 1.257.030 КМ, одлива из инвестиционих 
активности у износу од 70.912 КМ и одлива из активности финансирања у износу од 
10.992 КМ. 

Нето повећање готовине и готовинских еквивалената износи 649.977 КМ по основу 
оствареног позитивног новчаног тока из пословних активности у износу од 731.881 
КМ, негативног новчаног тока из инвестиционих активности у износу од 70.912 КМ и 
негативног новчаног тока из активности финансирања у износу од 10.992 КМ. Стање 
готовине на почетку периода износи 736.581 КМ, а на крају периода 1.386.558 КМ. 

Неправилности у вези погрешних класификација краткорочних обавеза и текућих 
расхода и неисказивања издатака за накнаде плата за вријеме боловања који се 
рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања (тачке 6.1.2, 6.1.2.8. и 
6.3.2.1. извјештаја) одразиле су се на исказане одливе готовине по основу пословних 
активности. 

Препоручује се начелнику да обезбиједи да се Биланс новчаних токова 
сачињава у складу са чланом 42. Правилника о финансијском извјештавању 
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буџетских корисника и захтјевима наведеним у МРС-ЈС 2 - Извјештај о 
новчаним токовима. 

6.5. Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз Консолидовани финансијски извјештај је у складу са одредбама 
МРС-ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја (параграфи 15. ц и 38.) 
објелодањено да су финансијски извјештаји Општине састављени у складу са 
начелом сталности пословања, уз претпоставку да неће доћи до дисконтинуитета 
пословања у догледној будућности. 

6.6. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

Према писаној информацији за потребе ревизије, Општина не води судске спорове 
који би за посљедицу могли имати потенцијалне обавезе или из којих би могла 
настати потенцијална имовина. 

6.7. Напомене уз финансијске извјештаје 

Уз Консолидовани финансијски извјештај Општине сачињене су Напомене, које 
пружају неопходне опште податке о Општини, прописима за израду годишњег 
обрачуна, рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим политикама. 
Међутим, због погрешних класификација или неевидентирања пословних догађаја, 
у Напоменама нису у потпуности објелодањене информације које се односе на 
структуру краткорочних обавеза, пореских и непореских потраживања, спорних 
потраживања, расхода и прихода. Такође, нису објелодањене информације о 
сталним средствима која се и даље користе, али им је књиговодствена вриједност 
нула и неусаглашеним салдима потраживања и обавеза. Наведено није у складу са 
захтјевима МРС-ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја и одредбама члана 
46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника.  

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

Ревизијски тим 

Невенка Лубурић, с.р.  

Сања Вучић, с.р. 

Станислава Савић Кнежић, с.р. 
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