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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општинe Шамац, 
који обухвата: Биланс стања на дан 31.12. 2019. године, Биланс успјеха, Извјештај 
о промјенама нето имовине, Биланс новчаних токова, Периодични извјештај о 
извршењу буџета и Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим 
фондовима за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом смо обухватили 
преглед значајних трансакција, објашњавајућих напомена уз финансијске 
извјештаје и примјену рачуноводствених политика у ревидираном периоду. 

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом, 
Консолидовани годишњи финансијски извјештај Општине Шамац истинито и 
објективно приказују, у свим материјалним аспектима, финансијско стање имовине 
и обавеза на дан 31.12. 2019. године и извршење буџета за годину која се завршава 
на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања. 

Основ за мишљење са резервом 

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике 
Српске и релевантним ISSAI стандардима ревизије 2200-2810. Наша одговорност 
за провођење ревизије детаљније је описана у пасусу Одговорност ревизора. 
Ревизију смо спровели у складу са ISSAI 130 - Етичким кодексом, испунили смо 
наше остале етичке одговорности и независни смо у односу на субјекта ревизије. 

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази, с обзиром на прописани оквир 
финансијског извјештавања довољни и одговарајући и да обезбјеђују основ за 
наше ревизијско мишљење о финансијском стању имовине, обавеза и извора и 
извршењу буџета.  

Као што је наведено под тачком 6. извјештаја 

Код сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја за 2019. годину, 
Општина Шамац није извршила консолидацију сходно члану 123. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике, јер није извршено укључивање нето имовине/капитала јавних 
установа и предузећа, под њиховом контролом, из њихових биланса стања у 
консолидовани биланс стања. 

Као што је наведено под тачкама 6.1.2.1. и 6.3.1.2. извјештаја 

Прецијењени су расходи за стручне услуге, а потцијењена је вриједност пословних 
објеката и простора у припреми за износ од 19.447 КМ, јер су трошкови израде 
пројектне и техничке документације за грађевинске објекате и путеве погрешно 
признати као расходи за стручне услуге, што није у складу са чланом 42. став 1) 
Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама за буџетске 
кориснике и параграфом 30. и 31. МРС ЈС 17- Некретнине, постројења и опрема.  

Као што је наведено под тачком 6.3.1.2. и 6.3.2.2. извјештаја 

Потцијењена су учешћа у капиталу и финансијски резултат ранијих година за износ 
од 3.401.896 КМ, јер уписани и уплаћени капитал Општине није евидентиран у 
главној књизи Општине, сходно члану 61. став 4) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
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кориснике и члану 78. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама 
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

Потцијењене су вриједности зграда и објеката за износ од 3.897.308 КМ (водоводна 
мрежа 3.720.134 КМ и Дом културе 177.174 КМ), а прецијењена вриједност имовине 
у сталним средствима у припреми, јер није извршен пренос средстава у припреми 
на средства у употреби, сходно члану 42. став 2) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. Због наведеног нису тачно исказани расходи обрачунате амортизације. 

Као што је наведено под тачкама 6.3.1.2 и 6.3.2.1. извјештаја 

Потцијењене су вриједности инвестиционе имовине и обавезе из пословања у 
износу од 2.254.571 КМ, јер извршена улагања у ранијем периоду у инвестициону 
имовину нису евидентирана у главној књизи трезора Општине, што није у складу са 
чланом 23. и 79. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике и чланом 29. и 82. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. Због наведеног нису тачно исказани расходи обрачунате 
амортизације. 

Као што је наведено под тачком 6.3.2.1. извјештаја 

Прецијењене су дугорочне обавезе по кредитима, а потцијењене краткорочне 
обавезе за износ од 580.000 КМ, јер Општина није извршила рекласификацију 
дијела дугорочних обавеза по узетим кредитима које доспијевају за плаћање у 
2020. години сходно члану 73. и 77. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Као што је наведено под тачком 6.3.2.2. извјештаја 

За средства код којих је вршена процјена вриједности није вршено укидање 
ревалоризационих резерви приликом обрачуна амортизације схoднo члану 87. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике.  

Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањено је, да су финансијски 
извјештаји Општине Шамац састављени у складу са начелом сталности 
пословања, уз претпоставку да Општина Шамац неће обуставити пословање у 
догледној будућности. 

Кључна питања ревизије 

Кључна питања ревизије су она питања која по нашем професионалном мишљењу, 
су била најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за годину која се 
завршава на дан 31. децембар 2019. године. Ова питања смо размотрили у оквиру 
ревизије финансијских извјештаја као цјелине, а у формирању нашег мишљења не 
дајемо одвојено мишљење о тим питањима. Осим питања описаних у пасусу Основ 
за мишљење са резервом нема других питања која 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 
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које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја који 
не садрже материјално значајне погрешне исказе настале усљед преваре и грешке; 
одговарајућа објелодањивања релевантних информација у Напоменама уз 
финансијске извјештаје; одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених 
политика и рачуноводствених процјена које су примјерене датим околностима и 
надзор над процесом извјештавања. При изради финансијских извјештаја 
руководство је одговорно да процијени сталност пословања и да објелодани 
питања везана за временску неограниченост пословања. 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја 

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

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

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

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа 
о износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор 
поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном 
скептицизму, укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа 
у финансијским извјештајима, насталих усљед преваре и грешке. Приликом 
процјене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за 
припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања 
ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу 
изражавања одвојеног мишљења о ефективности интерних контрола. Ревизија 
такође укључује оцјену примијењених рачуноводствених политика утемељених на 
временској неограничености пословања 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, 17.12. 2020. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Мишљење са резервом  

Уз ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општинe Шамац за 2019. 
годину, извршили смо ревизију усклађености активности, финансијских трансакција 
и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и 
другим прописима.  

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом, 
активности, финансијске трансакције и информације исказане у Општини Шамац за 
2019. годину су, у свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су 
регулисане. 

Основ за мишљење са резервом 

Ревизију усклађености смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора 
Републике Српске и ISSAI 4000 – Стандард за ревизију усклађености. 

Вјерујемо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да 
обезбјеђују основ за наше мишљење о усклађености активности, финансијских 
трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са прописима 
којима су регулисане. 

Као што је наведено под тачком 3. извјештаја 

Уговори о дјелу су закључивани за систематизована радна мјеста, што није у 
складу са чланом 205. Закона о раду. 

Као што је наведено под тачком 4. извјештаја 

Општина Шамац није поступила у складу са одредбама члана 6, 15, 72. став 3) 
тачка (д) и 75. Закона о јавним набавкама, јер није вршила пријаву проведених 
поступака јавних набавки у систем јавних набавки, није обезбиједила банкарску 
гаранцију зa дoбрo извршeњe пoслa по основу вањског уређења и опремања 
дјечијег вртића у Обудовцу. Вршено је дијељење поступака јавних набавки у 
вриједности од 501.311 КМ. За набавке роба и услуга у најмањем износу од 153.475 
КМ нису планиране нити су проведени поступци јавних набавки.  

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 Општинe Шамац обухваћено према 
дефинисаним критеријумима, усклађено са законским и другим прописима. 
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Процедуре подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са 
законима и прописима који регулишу пословање Општинe Шамац. 

 

Бања Лука, 17.12 2020. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се начелнику Општине Шамац да обезбиједи да се: 

1) попис имовине и обавеза врши у складу са чланом 15. став 3), 18. став 1) 
тачка (7) и 20. став 1) тачка (3) Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине 
и обавеза, 

2) врши консолидација ентитета јавног сектора који нису буџетски корисници у 
складу са чланом 123. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, 

3) у пословним књигама Општине евидентира оснивачки улог у капиталу јавних 
предузећа и јавних установа у складу са чланом 61. став 4) Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике и 78. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике,  

4) нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми и зграде и 
грађевински објекти вреднују, признају и евидентирају у складу са чланом 
26. и 42. став 1) и 2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и 
параграфима 30. и 31. МРС ЈС 17- Некретнине, постројења и опрема,  

5) врши признавање и рекласификација дугорочних обавеза сходно члану 73. 
и 77. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике, 

6) укидање ревалоризационих резерви врши сходно члану 87. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

Препоруке везане за усклађеност пословања 

Препоручује се начелнику Општине Шамац да обезбиједи да се: 

1) уговори о дјелу закључују у складу са чланом 205. Закона о раду, 

2) набавке роба, услуга и радова врше у складу са чланом 6, 15, 72. став 3) 
тачка (д) и 75. Закона о јавним набавкама, 

3) донесе Правилник о репрезентацији којим ће се дефинисати ограничења 
права на трошкове репрезентације,  

4) извјештаји о утрошеним средствима од стране корисника гранта, подносе 
сходно члану 11. Одлуке о извршењу буџета Општине Шамац.  

 

Препоручује се Скупштини Општине Шамац да: 

 
5) у складу са чланом 13. став 4)  Закона о јавним путевима, донесе Стратегију 

развоја локалних путева и улица у насељу. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ  

 

 Закон о буџетском систему Републике Српске;  

 Закон о фискалној одговорности у Републици Српској;  

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

 Закон о локалној самоуправи;  

 Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе;  

 Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе;  

 Закон о систему јавних служби;  

 Закон о раду;  

 Закон о доприносима и Правилник о условима, начину обавјештавања, 
обрачунавања и уплате доприноса;  

 Закон о порезу на доходак и Правилник о примјени Закона о порезу на 
доходак;  

 Закон о јавним набавкама;  

 Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске;  

 Закон о уређењу простора и грађењу и Одлука о уређењу простора и 
грађевинском земљишту;  

 Закон о водама;  

 Закон о јавним путевима;  

 Закон о заштити од пожара;  

 Закон о комуналним таксама;  

 Закон о комуналним дјелатностима;  

 Закон о спорту;  

 Закон о социјалној заштити;  

 Правилник о категоризацији спортова у Републици Српској;  

 Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за 
запослене у јавном сектору;  

 Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем; 

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

 Посебни колективни уговор за запослене у области социјалне заштите 
Републике Српске; 

 Посебни колективни уговор за запослене у области образовања и културе 
Републике Српске; 

 Правилника о платама и накнадама запослених у Општинској управи. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Општина Шамац (у даљем тексту: Општина) остварује своје надлежности у складу 
са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16 и 36/19) и обухвата 25 мјесних заједница у којима према попису становништва 
из 2013. године живи око 17.200 становника.  

Према Одлуци Владе Републике Српске о степену развијености за 2019. годину, 
сврстана је у групу неразвијених јединица локалне самоуправе (Службени гласник 
Републике Српске“, број120/18). 

Органи Општине су Скупштина Општине и начелник Општине. Скупштина 
Општине, коју чини 25 одборника је орган одлучивања и креирања политика, а 
начелник заступа и представља Општину и носилац је извршне власти. 

Средства за рад Општине обезбијеђена су из пореских и непореских прихода, 
грантова, трансфера између буџетских корисника, примитака од нефинансијске 
имовине, зајмова и осталих примитака. 

Консолидовани финансијски извјештај Општине чине финансијски извјештаји 
општинске управе и нижих буџетских корисника односно јавних установа (у даљем 
тексту: ЈУ) ЈУ Центар за социјални рад, ЈУ за предшколско образовање и 
васпитање „Радост“, ЈУ Средњошколски центар Шамац и ЈУ Народна библиотека 
Шамац.  

Ентитети јавног сектора који се налазе под контролом или значајним утицајем 
Општине су Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Шамац, (у 
даљем тексту: ЈКП „Водовод и канализација“) Јавна здравствена установа (у 
даљем тексту: ЈЗУ) Дом здравља Шамац, „Апотека Шамац“ и Јавно предузеће за 
управљање зоном „Слободна зона“ д.о.о. Шамац, (у даљем тексту ЈП „Слободна 
зона“ д.о.о. Шамац).  

Ревизијом је обухваћен консолидовани финансијски извјештај Општине који 
укључује финансијске извјештаје општинске управе и трансакције нижих буџетских 
корисника. 

Општина је у законом прописаном року доставила Изјашњење у коме је наведено 
да нема примједби на Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији за 
период 01.01-31.12.2019. године. 

Препоруке дате у овом извјештају, у циљу њиховог наглашавања, болдоване 
су и писане италик словима. 

2. Провођење препорука из претходног извјештаја 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је у току 2018. године 
извршила преглед статуса препорука датих у Извјештају о ревизији консолидованог 
финансијског извјештаја Oпштинe за 2015. годину у којем је дато укупно 16 
препорука. Према Извјештају о статусу датих препорука (ИП008-18 од 06.08.2018. 
године) Општина је провела 12 препорука, а дјелимично су проведене 4 препоруке.  

Приликом провјере статуса дјелимично проведених препорука у току ове ревизије, 
утврђено је да су препоруке углавном проведене. 
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3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Организација и функционисање система интерних контрола Општине дефинисани 
су донесеним актима (Статут Општине, Пословник о раду Скупштине Општине, 
Одлука о оснивању општинске управе, Правилник о организацији и 
систематизацији радних мјеста, Правилник о интерним контролама и интерним 
контролним поступцима и другим актима).  

Статутом и Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста 
општинске управе („Службени гласник Општине Шамац“, број 17/18, 7/19 и 11/19) 
дефинисана су подручја одговорности, надлежности органа, те начини 
финансирања и функционисања Општине. 

Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе, 
систематизовано је 66 радних мјеста, за 89 извршилаца, а попуњеност на дан 
31.12.2019. године је са 85 извршилаца. Функционери нису укључени у 
систематизацију јер су ангажовани у мандатном периоду. 

У ревидираном периоду у примјени је био Правилник о интерним контролама и 
интерним контролним поступцима (из 2015. године), којим су утврђени контролно 
окружење, административни интерни контролни поступци, рачуноводствени интерни 
контролни поступци, поступци планирања и усвајања буџета, поступци процјене 
ризика, поступци информисања, поступци комуникације и поступци надгледања. У 
складу са чланом 14. Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 91/16), 
начелник Општине је Рјешењем од 09.10.2019. године, именовао лице задужено за 
финансијско управљање и контролу. Сходно наведеном закону донесен је Извјештај 
о провођењу планираних активности на успостављању и развоју система 
финансијског управљања и контроле за 2019. годину, мапа процеса, књига 
пословних процеса и регистар ризика. С обзиром да је Правилник о интерним 
контролама и интерним контролним поступцима донесен прије ступања на снагу 
Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске потребно је извршити усклађивање са поменутим законом. 

Увидом у документацију обављеног пописа имовине и обавеза са стањем на дан 
31.12.2019. године, утврђено је, да попис имовине и обавеза није у потпуности 
проведен у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза („Службени 
гласник Републике Српске“, број 45/16) (у даљем тексту: Правилник), јер: 

 прије отпочињања пописа нису извршене све припремне радње - није извршен 
преглед укупне документације као нпр. судски спорови, члан 15. став 3) 
Правилника,  

 није извршено усклађивање књиговодствених стања са стварним стањем и 
утврђивање вриједносних разлика између књиговодственог и стварног стања 
имовине и обавеза, члан 18. став 1) тачка (7) Правилника и 

  Извјештај комисије за попис краткорочних и дугорочних потраживања и 
обавеза не садржи упоредни преглед стварног и књиговодственог стања 
пописане имовине и обавеза, члан 20. став 1) тачка (3) Правилника.  

Пописом је обухваћена и имовина бивших предузећа („Хранапродукт“, „Корпара 
Шамац“, „Монтажа“, „Полет“) која је након неуспјешно проведене приватизације, по 
основу уговора и споразума између Владе Републике Српске и Општине Шамац 
уступљена Општини на управљање и располагање. По основу преузимања 
имовине предузећа „Хранапродукт“, Општина је исказала обавезе према Влади 
Републике Српске (тачка 6.3.2.1. извјештаја). Дио имовине Општина је издала под 
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закуп о чему је путем информације обавјештавала Скупштину Општине и 
објављивала на веб страници. 

Помоћни програм основних средстава не обезбјеђује систематичне евиденције 
сталних средстава (једно средство је евидентирано у помоћној књизи на више 
шифри и у оквиру једне шифре евидентирано је више самосталних цјелина са 
посебним карактеристикама).  

Уговори о дјелу су закључивани за дио послова који су систематизовани 
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе (7 
уговора) као и са лицима запосленим у општинској управи. Наведено није у складу 
са чланом 205. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16 и 
66/18). 

У општинској управи није успостављена адекватна комуникација између одјељења, 
те документација која је служила као основ настанка пословног догађаја није 
достављена у рачуноводство у законски прописаном року. Донирана је 
нефинансијска имовина у 2017. години, а дио имовине предузећа Корпаре продат 
је у ранијем периоду, а документација као основ настанка пословног догађаја 
достављена је у рачуноводство у 2019. години (писмена забиљешка да је 
документација достављена у рачуноводство 12.11.2019. године), чиме је нарушено 
начело настанка пословног догађаја.  

Успостављени систем интерних контрола није функционисао на начин да је 
обезбиједио истинито и фер извјештавање и усклађеност са важећим законима и 
другим прописима, што је осим у овој тачки наведено и у већини тачака овог 
извјештаја. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 

 попис имовине и обавеза врши у складу са чланом 15. став 3), 18. став 
1) тачка (7) и 20. став 1) тачка (3) Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза и 

 уговори о дјелу закључују у складу са чланом 205. Закона о раду. 

4. Набавке 

Планом и измjeнaмa плaнa јавних набавки за 2019. годину планиране су набавке 
укупне вриједности од 2.834.036 КМ без пореза на додату вриједност (у даљем 
тексту ПДВ).  

Према извјештају о реализацији у току године проведено је 93 поступка јавних 
набавки уговорене вриједности од 2.199.361 КМ без ПДВ и то 60 поступака, 
директним споразумима уговорене вриједности од 212.724 КМ, 21 поступак 
конкурентским захтјевом за достављање понуда уговорене вриједности од 445.203 
КМ, осам поступака отвореним поступком уговорене вриједности од 1.471.361 КМ и 
четири преговарачка поступка без објаве обавјештења уговорене вриједности од 
70.073 КМ.  

Одступање између планираних и реализованих набавки у вриједности од 637.755 
КМ углавном се односи на набавку асфалтирања макадамског пута засеока Јелас 
у МЗ Доњи Хасић, која је реализована у мањем износу од планираног (набавка је 
планирана у износу од 188.034 КМ, а након проведене е-аукције коначна најнижа 
цијена је износила 120.000 КМ) и јавне набавке које нису планиране, а реализоване 
су у 2019. години.  



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

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

11 

 

Јавне набавке које су започете у 2019. години, а окончане у 2020. години односе се 
на јавне набавке радова санације и реконструкције сеоског дома у Мјесној 
заједници Крушково Поље (17.094 КМ), радови на уклањању рушевног стамбеног 
објекта (19.658 КМ), постављање клима уређаја у Дому културе у Мјесној заједници 
Црквина (1.709 КМ) и јавне набавке дугорочног кредитног задужења у износу од 
2.900.000 КМ. 

Ревизијским активностима обухваћено је осам поступака јавних набавки уговорене 
вриједности од 944.735 КМ без ПДВ, а односиле су се на јавне набавке ЛЕД 
расвјете (699.300 КМ) и вањско уређење и опремање дјечијег вртића у Обудовцу 
(120.787 КМ) проведене отвореним поступком, извођење додатних радова на 
изградњи дјечијег вртића у Обудовцу (34.535 КМ) проведени преговарачким 
поступком без објаве обавјештења, услуге медијског праћења активности (услуге 
информисања) општине Шамац (42.736) и набавка горива (32.564 КМ) проведене 
конкурентским поступком и одржавање изљевне грађевине колектора (5.043 КМ), 
одржавање артешких бунара (5.983 КМ) и садња украсних садница на зеленим 
површинама у градској зони (3.787 КМ) проведене директним поступком. 

Нижи буџетски корисници самостално проводе поступке јавних набавки, а 
ревизијом су обухваћене ЈУ за предшколско образовање и васпитање “Радост” 
Шамац и ЈУ Центар за социјални рад Шамац.  

Ревизијским испитивањем обухваћених поступака јавних набавки утврђене 
неусклађености са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Бoснe и 
Хeрцeгoвинe“, број 39/14) су сљедеће: 

 није обезбијеђена банкарска гаранција зa дoбрo извршeњe пoслa за набавку 
вањско уређење и опремање дјечијег вртића у Обудовцу ЛОТ 3 сходно члану 72. 
став 3) тачка (д) наведеног закона, 

 вршено је дијељење поступака јавних набавки у вриједности од 501.311 КМ 
(услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације, извођење радова у 
грађевинарству на објектима нискоградње, медијско праћење и оглашавање, за 
замјену столарије на грађевинским објектима, за инжењерске услуге из области 
просторног и урбанистичког планирања, пројектовања, заштите животне 
средине, саобраћаја и осталих области уређења простора). Наведено ниje у 
складу са чланом 15. наведеног закона, 

 Општина није планирала и провела поступке јавних набавки у најмањем износу 
од 153.475 КМ без ПДВ (услуге медијског праћења и оглашавања, услуге 
снабдијевања заштитном опремом и услуге сервиса ватрогасних апарата и 
возила, робе из области заштите радника на раду и области заштите од пожара 
људи и имовине, пољопривредног материјала, моторног горива, услуге сервиса 
и одржавања моторних возила, услуге копова шљунка и пијеска и уклањање 
бетонских стубова, материјала и опреме за текуће одржавање грађевинских 
објеката, услуге штампања, графичке обраде, копирања, увезивања, правне 
услуге, услуге архитектонских и инжењерских дјелатности и са њима повезано 
техничко савјетовање, угоститељске услуге, набавку дневне штампе, набавку 
цвијећа, набавку поклон бонова из малопродаје и набавку канцеларијског 
намјештаја). Наведено није у складу са чланом 6. наведеног закона, 

 Општина није пријавила у систем јавних набавки све проведене поступке на 
портал јавних набавки БиХ у вриједности од 566.280 КМ без ПДВ и то, за директне 
споразуме (223.492 КМ), уговоре по проведеном конкурентском поступку за седам 
набавки (164.729 КМ) и уговоре по проведеном отвореном поступку за двије 
набавке (178.059 КМ). Наведено није у складу са чланом 75. наведеног закона. 
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Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се јавне набавке 
проводе у складу са чланом 6, 15, 72. став 3) тачка (д) и 75. Закона о јавним 
набавкама. 

5. Припрема и доношење буџета 

Скупштина Општине је донијела Одлуку о усвајању буџета Општине и Одлуку о 
извршењу Буџета Општине које су објављене у Службеном гласнику Општине 
Шамац број 18/18). 

Скупштина Општине је донијела Одлуку о усвајању ребаланса буџета („Службени 
гласник Општине Шамац“, број 15/19), којим су планирана средства у износу од 
7.725.000 КМ (порески приходи 5.404.000 КМ, непорески приходи 1.189.600 КМ, 
грантови 60.000 КМ, трансфери између или унутар јединица власти 446.400 КМ, 
примици за нефинансијску имовину 495.000 КМ и остали примици 130.000 KM). 

Расподјела средстава извршена је на лична примања (2.461.300 КМ), коришћење 
роба и услуга (1.824.200 КМ), финансирања и други финансијски трошкови (238.100 
КМ), субвенције (165.000 КМ), грантови (739.100 КМ), дознаке (1.143.000 КМ), 
финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти (28.000 КМ), 
трансфери између различитих нивоа власти (8.000 КМ), расходи по судским 
рјешењима (42.300 КМ), издаци за нефинансијску имовину (523.700 КМ), издаци за 
отплату дугова (432.150 КМ), остали издаци (90.150 КМ) и буџетска резерва (30.000 
КМ). У истом службеном гласнику објављена је и Одлука о измјени Одлуке о 
извршењу буџета Општине Шамац за 2019. годину. 

Министарство финансија Републике Српске дало је сагласност на буџет и ребаланс 
буџета.  

Након ребаланса буџета, вршене су реалокације у складу са чланом 41. Закона о 
буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и чланом 12. Одлуке о извршењу буџета Општине.  

Није донесен План измирења обавеза пренесених из претходног периода сходно 
члану 30. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“, број 94/15 и 62/18). Исти је донесен у 2020. години. 

Ревизијом нису утврђене неусклађености у односу на регулативу која дефинише 
процес припреме и доношења буџета. 

6. Финансијски извјештаји 

Општина је сачинила Консолидовани финансијски извјештај за кориснике буџета 
општине Шамац за 2019. годину у складу са чланом 26. Правилника о финансијском 
извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, број 
15/17) и образце финансијских извјештаја са Напоменама доставила Министарству 
финансија Републике Српске у складу са чланом 49. став 6) поменутог правилника. 

Приликом израде Kонсолидованог финансијског извјештаја за 2019. годину 
извршено је укључивање нето имовине/капитала ЈКП „Водовод и канализација“ а.д. 
Шамац који је под контролом Општине. С обзиром да је наведено предузеће 
исказало губитак извршена је корекција вриједности имовине и капитала у износу 
од 1.580.271 КМ.  

Међутим, у Консолидовани финансијски извјештај није укључена нето 
имовина/капитал јавних установа и предузећа из њихових биланса стања 
примјеном процента учешћа капитала Општине у основном капиталу установа и 
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предузећа (ЈЗУ Дом здравља Шамац, ЈЗУ „ Апотека Шамац“ и ЈП „Слободна зона“ 
д.о.о. Шамац) како је дефинисано чланом 123. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 115/17 и 118/18). 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се врши консолидација 
ентитета јавног сектора који нису буџетски корисници 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 01.01-31.12.2019. године исказано је у 
обрасцу Периодични извјештај о извршењу буџета (у даљем тексту: ПИБ) на 
рачуноводственом фонду 01 и обрасцу Периодични извјештај о извршењу по 
рачуноводственим фондовима (у даљем тексту: ПИФ).  

Према обрасцу ПИБ буџетски приходи и примици исказани су у износу од 7.287.353 
КМ (што је у односу на ребаланс буџета ниже за 6%), а извршење буџетских 
расхода и издатака исказано је у износу од 7.428.305 КМ (што је у односу на 
ребаланс буџета ниже за 4%). 

Скупштина Општине донијела је Одлуку о усвајању Извјештаја о извршењу буџета 
Општине за период 01.01-31.12.2019. године, који је сачињен у складу са 
одредбама Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу 
буџета („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13 и 102/16).  

Скупштина Општине је донијела Oдлуку o пoкрићу дeфицитa из 2019. гoдине кроз 
смaњeњe буџeтскe пoтрoшњe („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/20). 

6.1.1. Приходи и примици 

Буџетски приходи и примици за период 01.01-31.12.2019. године исказани су у 
ПИБ-у у износу од 7.287.353 КМ, а у ПИФ-у су исказани у износу од 7.749.669 КМ 
односно више за 462.346 КМ. 

6.1.1.1.  Приходи 

Буџетски приходи на фонду 01 исказани су у износу од 6.927.655 КМ, а чине их 
порески и непорески приходи, грантови и трансфери између или унутар јединица 
власти. 

Приходи фонда у ПИФ - у, су исказани у износу од 7.387.251 КМ, а чине их порески 
приходи и непорески приходи, грантови и трансфери између или унутар јединица 
власти. 

Порески приходи исказани су у износу од 5.363.281 КМ, а чине их порези на лична 
примања и приходи од самосталне дјелатности (560.786 КМ), порез на имовину 
(323.387 КМ), порез на промет производа и услуга (1.609 КМ), акцизе (13.028 КМ), 
индиректни порези дозначени од Управе за индиректно опорезивање (4.462.595 
КМ) и остали порески приходи (1.876 КМ). Распоред прикупљених пореских прихода 
извршило је Министарство финансија Републике Српске. 

Непорески приходи исказани су у износу од 1.101.523 КМ, а чине их приходи од 
финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика, накнада, 
такси, приходи од пружања јавних услуга и остали непорески приходи.  
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Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 
исказани су у износу од 111.085 КМ, а углавном се односе на приходе од давања у 
закуп објеката (42.193 КМ), земљишне ренте (28.357 КМ) и приходи од давања у 
закуп земљишта у својини Републике Српске (40.522 КМ).  

Приходи од ренте остварују се на основу Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13,106/15 и 3/16), Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском земљишту (''Службени гласник Општине Шамац'', број 
21/17), Одлуке о просјечној коначној грађевинској цијени 1м² корисне површине 
стамбеног и пословног простора из претходне године и Одлуке о утврђивању 
основице за обрачун ренте (''Службени гласник Општине Шамац '', број 19/18). 

Приходи од давања у закуп земљишта у својини Републике Српске остварују се на 
основу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике 
Српске“, број 93/06, 86/07, 4/10, 5/12 и 58/19). 

Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга исказани су у износу од 
979.036 КМ, а чине их административне накнаде и таксе, комуналне накнаде и 
таксе, накнаде по разним основама и приходи од пружања јавних услуга. 

Приходи по основу административних накнада и такси исказани су у износу од 
63.245 КМ. У највећем дијелу се односе на општинске административне таксе 
(63.157 КМ) које су утврђене Законом о административним таксама („Службени 
гласник Републике Српске“, број 100/11, 103/11 и 67/13) и Одлуке о општинским 
административним таксама („Службени гласник Општине Шамац“, број 18/17), која 
у прилогу садржи Тарифе општинских административних такси, којим је утврђена 
висина и начин плаћања општинских административних такси. 

Приходи по основу комуналних накнада и такси исказани су у износу од 351.541 
КМ. Највећим дијелом се односе на комуналне таксе за фирму (147.460 КМ), 
коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у 
пословне сврхе (23.607 КМ), коришћење рекламних паноа (22.318 КМ), коришћење 
простора за паркирање моторних возила (93.450 КМ) и комуналне таксе на остале 
предмете таксирања ППЗ такса (58.837 КМ). Комуналне накнаде и таксе се 
наплаћују у складу са Законом о комуналним таксама („Службени гласник 
Републике Српске“, број 4/12) и Одлуком о комуналним таксама са Тарифама 
комуналних такси („Службени гласник Општине Шамац“, број 18/17, 19/18 и 5/19). 

Накнаде по разним основама исказане су у износу од 407.376 КМ, а углавно се 
односе на накнаде за уређивање грађевинског земљишта (38.253 КМ), промјену 
намјене пољопривредног земљишта (3.627 КМ), коришћење шума и шумског 
земљишта – средства за развој неразвијених дијелова општине остварени 
продајом шумских сортимената (12.833 КМ), воде (45.455 КМ), остале накнаде 
(201.291 КМ), посебне мјере заштите од пожара (33.356 КМ) и концесионе накнаде 
(72.470 КМ). 

Скупштина Општине је након обезбијеђених сагласности надлежних 
министарстава, усвојила планове/програме о утрошку остварених средстава по 
основу накнада за шуме у складу са чланом 89. став 8) Закона о шумама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/08 и 60/13), накнада за воде у 
складу са чланом 17. став 2) Закона о водама („Службени гласник Републике 
Српске“, број 50/06, 92/09, 121/12, и 74/17) и средстава за финансирање заштите 
од пожара у складу са чланом 81. Закона о заштити од пожара („Службени гласник 
Републике Српске“, број 71/12). Надлежно одјељење прати намјенско коришћење 
средстава у складу са расположивим средствима, о чему путем информација 
обавјештава Скупштину Општине. 
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Приходи од пружања јавних услуга исказани су у износу од 156.874 КМ. Односе 
се на приходе општинских органа управљања и властите приходе буџетских 
корисника Општине. 

Властити приходи буџетских корисника Општине исказани су у износу од 149.434 
КМ, а највећим дијелом се односе на приходе остварене у ЈУ за предшколско 
образовање и васпитање „Радост“ Шамац (122.000 КМ) и Средњошколски центар 
Шамац (20.239 КМ). 

Приходи општинских органа управе исказани су у износу од 7.440 КМ, а чинe их 
прихoди пo oснoву накнада за комисију која обавља технички пријем објеката у 
поступку издавања употребне дозволе, приходи остварени по основу накнада за 
закључивање брака, накнаде које се наплаћују у поступку уписа у регистар 
заједница етажних власника и др.  

Остали непорески приходи исказани су у износу од 7.512 КМ, а углавном се 
односе на приходе остварене од стране Територијалне ватрогасне јединице 
Шамац по основу извршених услуга гашења пожара. 

Грантови су исказани у износу од 268.329 КМ (фонд 01 -  25.921 КМ и фонд 03 - 
242.408 КМ), а односе се на грантове из земље. 

Грантови исказани на фонду 01, односе се на средства дозначена од Општине 
Домаљевац – Шамац, намијењен за заједничко одржавање објеката у оквиру 
пројекта „CESTA“ на подручју општине Шамац (2.950 КМ), мјештана Мјесне 
заједнице Доња Слатина - учешће грађана у асфалтирању Дејића сокака (11.171 
КМ) и мјештана Мјесне заједнице Шамац (11.800 КМ). 

Грантови исказани на фонду 03 у највећем дијелу се односе на средства 
дозначена од Федералног Министарства расељених особа и избјеглица за 
суфинансирање трошкова асфалтирања макадамског пута засеок „Јелас“ МЗ 
Доњи Хасићи (93.000 КМ) и санације и опремање старе библиотеке у Шамцу 
(57.000 КМ), од Фонда солидарности за обнову Републике Српске за санацију кеја 
на ријеци Сави (50.000 КМ) и од Предсједника Републике Српске за замјену 
столарије у Основној школи у Горњој Слатини (20.000 КМ). 

Трансфери између и унутар јединица власти исказани су у износу од 654.118 
КМ (фонд 01 - 436.930 КМ, фонд 03 - 111.500 КМ и фонд 05 - 105.688 КМ). 
Углавном се односе на трансфере од ентитета и јединица локалне самоуправе.  

Трансфери од ентитета исказани су у износу од 650.084 КМ (фонд 01 - 423.896 
КМ, фонд 03 - 111.500 КМ и фонд 05 - 105.688 КМ). 

Трансфери исказани на фонду 01 у износу од 432.896 КМ односе се на трансфере 
од Министраства здравља и социјалне заштите, за социјалну заштиту за новчану 
помоћ, туђу помоћ и његу (283.284 КМ) и личну инвалиднину (82.500 КМ), од 
Министарства упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe за трансфер неразвијеној општини 
(63.100 КМ) и трансфери локалним заједницама по записницима Пореске управе 
(4.012 КМ). 

Трансфери исказани на фонду 03 у износу од 111.500 КМ односе се на трансфер 
од Републичког секретаријата за расељена лица и миграције за суфинансирање 
инфраструктуре - пут Јелас и за набавку опреме за друштвене објекте на подручју 
општине Шамац (90.000 КМ), од Министарства упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe за 
суфинансирање санације и опремања зграде Старе библиотеке у Шамцу (20.000 
КМ) и Министарства породице омладине и спорта Републике Српске за 
суфинансирање Пројекта „Наше боље сутра“ (1.500 КМ).  
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Трансфери исказани на фонду 05 у износу од 105.688 КМ односе се на средства 
дозначена од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – 
Јединица за координацију пољопривредних пројеката. Намијењена су за 
суфинансирање пројеката од којих су најзначајнији „Асфалтирање локалног пута 
(Брвник-Баткуша) и „Изградња бунара општине Шамац“ (Ново Село).  

Трансфери од јединица локалне самоуправе исказани на фонду 01 (4.029 КМ), 
односе се на трансфере по записницима Пореске управе Републике Српске. 

Примици су исказани у износу од 362.448 КМ, а односе се на примитке за 
нефинансијску имовину (227.541 КМ), од задуживања кoд других буџeтских 
кoрисникa истe јединицe власти (2.750 КМ) и остале примитке (132.157 КМ).  

Примици од нефинансијске имовине исказани су у износу од 227.541 КМ, а односе 
се на примитке од продаје зeмљиштa. 

Примици од задуживања исказани су у износу од 2.750 КМ, а односе се на примитке 
фонда 05 по основу кредита од Свјетске банке за санацију путева по Пројекту 
„Санација градских улица“ опоравак од поплава.  

Остали примици исказани су у износу од 132.157 КМ, а односе се на примитке по 
основу ПДВ-а (9.370 КМ) и остале примитке из трансакција између или унутар 
јединица власти (122.787 КМ). 

6.1.2. Расходи и издаци 

Општина је у ПИФ-у исказала укупне расходе и издатке у износу од 7.826.427 КМ, 
од чега на фонду 01 у износу од 7.428.305 КМ, фонду 03 у износу од 257.428 КМ и 
фонду 05 у износу од 140.694 КМ.  

6.1.2.1. Расходи 

Расходи су исказани у износу од 6.478.075 КМ (фонд 01 - 6.443.239 КМ и фонд 03 - 
34.836 КМ). Чине их текући расходи и трансфери између и унутар јединица власти 
исказани у оквиру фонда 01 у износу од 5.390 КМ.  

Текући расходи исказани су у износу од 6.472.685 КМ (фонд 01 -  6.437.849 КМ и 
фонд 03 - 34.836 КМ). За све позиције на којима је исказано извршење веће од 
ребалансом предвиђеног, извршене су прерасподјеле средстава са других позиција. 

Текући расходи односе се на расходе за лична примања запослених, расходе по 
основу коришћења роба и услуга, расходе финансирања и друге финансијске 
трошкове, субвенције, грантове, дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике, општина и градова, расходе финансирања и друге 
финансијске трошкове између јединица власти и расходе по судским рјешењима. 

Расходи за лична примања запослених исказани су у износу од 2.413.695 КМ, а 
чине их расходи за бруто плате запослених (2.041.149 КМ), бруто накнаде 
трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада (329.994 КМ), 
накнаде плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих 
накнада плата (24.833 КМ) и отпремнине и једнократне помоћи (17.719 КМ). За 
обрачун плата цијена рада у износу 100 КМ утврђена је сходно члану 5. став 6) 
Посебног колективним уговора о измјенама и допунама посебног колективног 
уговора за запослене у области локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/17 и 86/18) и члану 8. Правилника о платама и 
накнадама запослених у општинској управи („Службени гласник Општине Шамац“, 
број 15/17, 16/17, 21/17, 04/18, 17/18, 05/19, 11/19 и 16/19). 
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Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од 1.705.906 
КМ (фонд 01 - 1.704.270 КМ и фонд 03 - 1.636 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 остали некласификовани расходи. 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга исказани су у износу од 287.816 КМ. На општинску управу се односи износ 
од 228.676 КМ, а на ниже буџетске кориснике се односи износ од 59.139 КМ. Чине 
их расходи по основу утрошка енергије (108.799 КМ), комуналних услуга (108.059 
КМ), комуникационих услуга (69.255 КМ) и расхода за услуге превоза и премјештаја 
(1.702 КМ).  

Kомуналне услуге сe oднoсe нa услуге које је обављало ЈП „Слободна зона“ д.о.о. 
Шамац. 

Комуникационе услуге се односе на услуге фиксног телефона, мобилног телефона, 
интернета и поштанске услуге. Право на коришћење мобилних телефона и 
мјесечни лимити, утврђени су Одлуком о начину напалате рачуна мобилних 
телефона у ВПН групи Оштине Шамац од 02.03.2018. године. 

Расходи за режијски материјал исказани су у износу од 46.845 КМ. На општинску 
управу се односи износ од 30.387 КМ, а на ниже буџетске кориснике износ од 16.457 
КМ. Чине их, расходи за канцеларијски материјал (20.731 КМ), материјал за 
одржавање чистоће (10.865 КМ), расходи за стручну литературу, часописе и 
дневну штампу (5.953 КМ) и остали режијски материјал (9.296 КМ).  

Расходи за материјал за посебне намјене исказани су у износу од 28.033 КМ. На 
општинску управу се односи износ од 1.709 КМ, а на ниже буџетске кориснике износ 
од 26.324 КМ. Чине их расходи за материјал за образовање, науку, културу и спорт 
(1.960 КМ), расходи за специјални материјал (1.709 КМ) и расходи за остали 
материјал за посебне намјене (24.364 КМ).  

Расходи за остали материјал за посебне намјене углавном се односе на 
материјал евидентиран код ЈУ за предшколско образовање и васпитање „Радост“ 
Шамац по основу набавке хране за потребе обављања регистроване дјелатности. 

Расходи за текуће одржавање исказани су на фонду 01 у износу од 329.950 КМ. 
Чине их расходи за текуће одржавање зграда (11.574 КМ), осталих грађевинских 
објеката (260.198 КМ), опреме (40.391 КМ) и расходи за остало текуће одржавање 
(17.787 КМ). 

Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката углавном се односе 
на расходе за извршене поправке локалних макадамских путева на територији 
општине.  

Скупштина Општине је у складу са чланом 10. став 4) Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 89/13), донијела Одлуку о 
разврставању локалних путева и улица на подручју општине Шамац, а у складу са 
чланом 16. став 6) Одлуку о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и 
заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на 
њима.  

Скупштина Општине Шамац је сходно члану 16. став 5) и 6) Закона о јавним 
путевима („Службени гласник Републике Српске“, број 89/13) донијела Програм 
одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица на 
територији општине Шамац за 2019. годину (''Службени гласник Општине Шамац'', 
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број 1/19). Програмом су предвиђени радови на одржавање путева (89.856 КМ), 
кошење банкина по мјесним заједницама (7.020 КМ) и модернизацији улица и 
локалних путева у износу од 220.000 КМ. За наведени Програм, Одјељење за 
просторно уређење и стамбено комуналне послове је припремило Информацију о 
реализацији програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних 
путева и улица на територији општине Шамац за 2019. годину, у коме је наведена 
укупна реализација од 318.558 КМ и то, санација ударних рупа (35.954 КМ), 
одржавање неасфалтираних путних праваца (45.712 КМ), рад грејдера (14.110 КМ) 
и модернизација улица и локалних путева (222.782 КМ). Информацију о 
реализацији наведеног програма усвојила је Скупштина Општине Шамац 
(„Службени гласник Општине Шамац“, број 3/20). 

Скупштина Општине није у складу са чланом 13. став 4) поменутог закона донијела 
Стратегију развоја локалних путева и улица у насељу.  

Скупштина Општине Шамац је у складу са Закона о комуналним дјелатностима 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 124/11 и 100/17) донијела Програм 
обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на подручју општине 
Шамац за 2019. годину (''Службени гласник Општине Шамац'', број 1/19).  

Програмом су предвиђенa средства у износу од 535.356 КМ, а односе се на 
чишћење јавних површина у насељеним мјестима (89.000 КМ), одржавање, 
уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина (91.500 КМ), 
одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина (30.000 КМ), 
одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима (213.856 КМ), 
јавна расвјета у насељу (100.000 КМ) и дјелатност зоохигијене (11.000 КМ). 
Надлежно одјељење је припремило Информацију о реализацији Програма 
обављања и финансирања комуналне потрошње у 2019. години, у коме је 
наведена укупна реализација од 712.997 КМ, а односи се на средства из буџета у 
износу од 530.876 КМ и средства од донација у износу од 182.121 КМ.  

Расходи за текуће одржавање опреме углавном се односе на расходе за текуће 
одржавање превозних средстава (33.501 КМ) и канцеларијске опреме (5.724 КМ). 

Расходи по основу путовања и смјештаја исказани су у износу од 71.351 КМ, а 
углавном се односе на расходе по основу путовања и смјештаја у земљи (9.654 
КМ), расходе по основу путовања и смјештаја у иностранству (7.115 КМ) и 
утрошеног горива (54.582 КМ).  

Употреба службених моторних возила дефинисана је Правилником о условима и 
начину коришћења службених возила од 31.12.2009. године. 

Расходи за стручне услуге исказани су у износу од 179.558 КМ, а углавном се 
односе на расходе за услуге финансијског посредовања (8.368 КМ), осигурања 
(4.449 КМ), информисања и медија (86.915 КМ), правне и административне услуге 
(19.845 КМ), услуге процјене и вјештачења (3.428 КМ), компјутерске услуге (8.558 
КМ) и остале стручне услуге (47.995 КМ).  

За медијско праћење након проведених конкурентских и директних споразума 
закључени су уговори са добављачима РТВ БН д.о.о. Бијељина, ХИТ д.о.о, Брчко 
и Алтернативном телевизијом д.о.о. Бања Лука.  

Општина је погрешно класификовала расходе за остале стручне услуге у најмањем 
износу од 19.447 КМ (тaчкa 6.3.1.2. извјештаја). 

Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 
исказани су у износу од 368.878 КМ. Највећим дијелом се односе на услуге 
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одржавања зелених површина (1.938 КМ), услуге зимске службе (15.486 КМ), 
услуге чишћења јавних површина (204.951 КМ), утрошка електричне расвјете на 
јавним површинама (114.374 КМ), услуге уређења простора (19.710 KM) и остале 
услуге одржавања јавних површина (12.419 KM). 

Услуге чишћења јавних површина врши ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац, а односи се 
на одржавање јавних површина на подручју цијеле територије општине Шамац 
(одржавање гробља, површина по мјесним заједницама и на подручју општине Шамац). 

Остали некласификовани расходи исказани су у износу од 388.900 КМ, а највећим 
дијелом се односе на расходе за стручно усавршавање запослених, бруто накнаде 
за рад ван радног односа, репрезентацију, порезе и доприносе на терет 
послодавца и остале непоменуте расходе.  

Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа исказани су у износу од 
230.895 КМ, а у највећем дијелу чине их расходи за бруто накнаде волонтерима 
(1.987 КМ), члановима управних и надзорних одбора (697 КМ), члановима комисија 
и радних група (26.351 КМ), скупштинским посланицима и одборницима (134.080 
КМ), по уговору о дјелу (57.084 КМ) и остале бруто накнаде (10.697 КМ).  

Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група исказани су 
износу од 26.351 КМ и углавном се односе на општинску управу. Висина накнада 
за рад комисија Скупштине Општине одређена је Одлуком о висини накнаде 
радних тијела Скупштине Општине („Службени гасник Општине Шамац“, број 14/16 
и 7/17). Општинска изборна комисија Шамац именована је Одлуком Скупштине 
Општине из 2015. године, а сагласност на Одлуку дала је Централна изборна 
комисија Босне и Херцеговине.  

Расходи за бруто накнаде одборницима исказани су у износу од 134.080 КМ. 
Обрачун и исплата накнада одборницима Скупштине Општине, вршено је у складу 
са Одлуком о висини одборничког додатка („Службени гласник Општине Шамац“, 
број 14/16 и 7/17).  

Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу исказани су у износу 57.084 КМ, а 
углавном се односе на закључене уговоре за обављање послова на свечаним 
манифестацијама, израда монографије ФК „Борац“ Шамац, послови одржавања 
чистоће и други послови. Уговори о дјелу су закључивани и за послове који су 
систематизовани Правилником о систематизацији радних мјеста као и са лицима 
запосленим у општинској управи (тачка 3. извјештаја).  

Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа исказани су у 
износу од 10.697 КМ, а углавном се односе на накнаду за рад мртвозорника. 

На исплаћене накнаде по основу уговора обрачунати су порези и доприноси у 
складу са законским прописима.  

Расходи за репрезентацију исказани су у износу од 102.965 КМ, а односе се на 
расходе по основу манифестација, организација културних и других дешавања 
поводом обиљежавања значајних датума, поклона и угоститељских услуга. 
Евидентирани су на основу испостављених рачуна који садрже врсту, количину и 
јединичну цијену испоручене робе или обављене услуге. Правилником о 
расходима по основу репрезентације у општинској управи од 26.07.2017. године 
нису дефинисана ограничења права на трошкове репрезентације.  
Остали непоменути расходи исказани су у износу од 37.447 КМ, а углавном се 
односе на чланарине и остале непоменуте расходе.  
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Остали непоменути расходи исказани су у износу од 32.450 КМ, а највећим дијелом 
се односе на расходе по основу обрачунате провизије за остварене приходе од 
паркинг простора од стране ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац (15.640 КМ), помоћ 
синдикалној организацији Општинске управе Шамац (6.000 КМ), трошкови 
деминирања (4.740 КМ) и други. Општина је са ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац 
закључила Споразум о повјеравању послова наплате паркинга у насељеном мјесту 
Шамац. По наведеном споразуму Општина је обавезна на име провизије уплатити 
поменутом предузећу 30% од укупно наплаћеног мјесечног прихода. 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови исказани су у износу од 
236.208 КМ и углавном се односе на расходе по основу камата на примљене 
кредите од Комерцијалне банке (80.118 КМ) и Нове банке (143.837 КМ). 

Субвенције су исказане на фонду - 01 у износу од 165.314 КМ и односе се на 
субвенције нефинансијским субјектима у области пољопривреде, водопривреде и 
шумарства и субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима. 

Субвенције нефинансијским субјектима у области пољопривреде, водопривреде и 
шумарства исказане су у износу од 126.814 КМ. Начин расподјеле и услови 
коришћења средстава за развој пољопривреде и села у 2019. години дефинисани 
су Правилником о условима коришћења и расподјеле средстава за развој 
пољопривреде и села („Службени гласник Општине Шамац“, број 5/19). Средства 
су планирана буџетом, а на сајту Општине објављују се јавни позиви. 

Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима исказане су у износу 
од 38.500 КМ, а односе се на субвенције за запошљавање нових радника у 
производним, занатским и услужним дјелатностима и осавремењивање процеса 
производње, инвестирања у нова и савремена средства за рад и производњу. 
Додјела средстава вршена је на основу Правилника о условима и начину 
остваривања субвенција за запошљавање нових радника у производним, 
занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке 
машина или опреме и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета 
пословања за предузетнике и правна лица у 2019. години („Службени гласник 
Општине Шамац“, број 4/19) и пристиглих пријава на објављени Јавни позив 
(„Службени гласник Општине Шамац“, број 4/19). 

Грантови су исказани у износу од 784.510 КМ (фонд 01 - 757.510 КМ и фонд 03 - 
27.000 КМ). Чине их, текући грантови непрофитним субјектима у земљи, остали 
текући грантови у земљи и капитални грантови непрофитним субјектима у земљи. 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи исказани су у износу од 
687.584 КМ (фонд 01 - 680.584 КМ и фонд 03 - 7.000 КМ), а односе се на текуће 
грантове који су додијељени:  

 политичким организацијама и удружењима (34.922 КМ) у складу са Законом о 
финансирању политичких странака из буџета Републике, градова и општина 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 65/08),  

 хуманитарним организацијама и удружењима (87.529 КМ). Средства су 
дозначена за 17 корисника гранта, од којих су најзначајнији, Црвени крст Шамац 
(42.000 КМ), Црвени крст Шамац - пројекти (23.000 КМ), Удружење пензионера 
Шамац (7.000 КМ), Удружење ратних војних инвалида Шамац (4.000 КМ), Викинг 
мото клуб Шамац (3.800 КМ), Коло Српских сестара „Косовка дјевојка“ Шамац 
(1.921 КМ) и други. Додјела планираних средстава вршена је на основу 
појединачних рјешења начелника Општине, 

 спортским и омладинским организацијама и удружењима (350.659 КМ). 
Средства су углавном дозначена Риболовачком друштву Шамац (1.400 КМ), 
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Спортском савезу Шамац (33.999 КМ), Фудбалском клубу „Борац“ Шамац (4.662 
КМ), Омладинској организацији Шамац (1.090 КМ) и Спортском савезу за 
суфинансирање спортских клубова (308.409 КМ), 

 организацијама и удружењима за афирмацију породице и заштиту права жена, 
дјеце, избјеглих и расељених лица, бораца и особа са инвалидитетом (63.000 
КМ). Средства су углавном дозначена Борачкој организацији Шамац (62.500 КМ) 
на основу појединачних рјешења начелника Општине, 

 организацијама и удружењима у области образовања научно-истраживачке 
дјелатности, културе и информација (124.222 КМ). Средства су углавном 
дозначена Центру за културу Шамац у износу од 102.000 КМ (фонд 01 - 95.000 
КМ и фонд 03 - 7.000 КМ), културно умјетничким друштвима (8.000 КМ), Српским 
просвјетним културним друштвима (8.975 КМ) и основним школама (3.685 КМ). 
Расподјела планираних средстава је вршена на основу појединачних рјешења 
начелника Општине,  

 остали текући грантови непрофитним организацијама у земљи (12.082 КМ). 
Односе се на средства дозначена Синдикату општине Шамац (2.500 КМ) и за 
суфинансирање обнове фасаде на стамбеним и пословним објектима (9.382 
КМ). Средства за обнову фасаде на стамбеним објектима су одобрена на основу 
Одлуке о суфинансирању обнове зграде из гранта планираног буџетом Општине 
за 2019. годину („Службени гласник Општине Шамац“ број 3/19).  

Остали текући грант у земљи исказан је на фонду 01 у износу од 60.000 КМ и односи 
се на текући грант дозначен ЈЗУ „Дом здравља“ Шамац. 

Капитални грантови непрофитним субјектима исказани су у износу од 36.926 КМ 
(фонд 01 - 16.926 КМ и фонд 03 - 20.000 КМ), а односе се на капиталне грантове:  

 етничким и вјерским организацијама и удружењима (14.039 КМ) и  

 организацијама и удружењима у области образовања, науке и културе (22.887 КМ).  

Капитални грантови организацијама и удружењима у области образовања, науке и 
културе исказани су у износу од 22.887 КМ (фонд 01 - 2.887 КМ и фонд 03 - 20.000 
КМ), а односе се на средства дозначена за замјену столарије на Основној школи у 
Горњој Слатини. Одлуком Службе предсједника Републике Српске од 20.06.2019. 
године за подршку пројекту - Замјена столарије у основној школи у Горњој Слатини 
одобрен је износ од 20.000 КМ.  

Напријед наведени грантови су додјељивани на основу планираних средстава у 
буџету, јавних позива и донесених рјешења од стране начелника Општине. 

За већи дио грантова нису обезбијеђена правдања средстава у складу са чланом 
11. Одлуке о извршењу буџета („Службени гласник Општине Шамац“, број 18/18 и 
15/19), којом је дефинисано да су корисници средстава грантa дужни да поднесу 
извјештај даваоцима средстава о утрошку примљених средстава из буџета 
Општине Шамац до 31.01. наредне године за претходну годину. 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова исказане су у износу од 1.103.151 КМ (фонд 01 - 1.096.951 КМ 
и фонд 03 - 6.200 КМ). Односе се на дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова и дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 
које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова. 

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова 
исказане су у износу од 922.924 КМ, а односе се на текуће дознаке корисницима 
социјалне заштите које се исплаћују од стране установа социјалне заштите, текуће 
дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова (oсим 
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устaнoвa сoциjaлнe зaштитe) и капиталне дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и градова (oсим устaнoвa сoциjaлнe зaштитe).  

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите (штићеницима) исказане су у 
износу од 650.213 КМ, а исплаћене су по основу права утврђених Законом о 
социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 и 90/16). 
Односе се на сталну новчану помоћ штићеницима установа социјалне заштите 
(50.703 КМ), додатак за помоћ и његу другог лица (510.392 КМ), једнократну новчану 
помоћ штићеницима установа социјалне заштите (6.468 КМ) и остале текуће 
дознаке које се дају штићеницима установа социјалне заштите (82.650 КМ).  

Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и 
градова исказане су у износу од 247.554 KM, а углавном се односе на текуће 
помоћи по основу инвалиднина (40.739 КМ), дознака ученицима и студентима 
(66.500 КМ), помоћи породици, дјеци и младима (55.900 КМ) и остале текуће помоћи 
(84.405 КМ). 

Текуће помоћи ученицима, студентима и појединцима у области науке и културе 
исказане су у износу од 66.500 КМ, а односе се на стипендије додјељене на основу 
појединачних одлука начелника Општине. Средства су планирана буџетом 
Општине. Правилник о додјели студентских стипендија Шамац за школску 
2019/2020. годину донесен је 04.02.2020. године („Службени гласник Општине 
Шамац“, број 2/20). 

Капиталне дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и 
градова исказане су у износу од 25.168 КМ и односе се на остале капиталне 
дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова (осим 
установа социјалне заштите). 

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова исказане су у износу од 180.227 КМ, а односе се на 
дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују од стране 
установа социјалне заштите (центри за социјални рад и сл.) и дознаке пружаоцима 
услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и 
градова (осим установа социјалне заштите)  

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују од стране 
установа социјалне заштите (центри за социјални рад и сл.) исказане су у износу 
од 95.542 КМ (фонд 01 - 89.342 КМ и фонд 03 - 6.200 КМ). Односе се на дознаке 
установама социјалне заштите за смјештај штићеника (70.286 КМ), дознаке 
хранитељским породицама за смјештај штићеника (5.400 КМ) и остале дознаке 
пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују од стране установа 
социјалне заштите (центри за социјални рад и сл.) (19.200 КМ). 

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова (осим установа социјалне заштите) исказане су у 
износу од 84.685 КМ, а односе се на дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 
ученицима, студентима и појединцима у области науке и културе (74.250 КМ) и 
остале дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова (осим установа социјалне заштите) (10.435 КМ). 

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите ученицима, студентима и 
појединцима у области науке и културе (74.250 КМ) углавном се односе на 
средства дозначена јавним превозницима за превоз ученика од куће до школе и од 
школе до куће.  
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Остале дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова (осим установа социјалне заштите) (10.435 КМ) 
односе се на средства дозначена Центру за дјецу и омладину „Будућност“ 
Дервента за смјештај штићеника (7.735 КМ) и Центру „Заштити ме“ (2.700 КМ). 

Препоручује се Скупштини Општине да у складу са чланом 13. став 4) 
Закона о јавним путевима, донесе Стратегију развоја локалних путева и 
улица у насељу. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједе да се: 

 донесе Правилник о репрезентацији којим ће се дефинисати 
ограничења права на трошкове репрезентације и  

 извјештаји о утрошеним средствима од стране корисника гранта, 
подносе сходно члану 11. Одлуке о извршењу буџета Општине 
Шамац.  

Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица 
власти исказани су на фонду 01 у износу од 26.122 КМ, а односе се на камате за 
примљене зајмове од ентитета (23.524 КМ) и расходе од провизије, сервисних 
трошкова и осталих накнада на зајмове примљене од ентитета (2.598 КМ). 

Расходи по судским рјешењима исказани су у износу од 37.779 КМ. Односе се 
на расходе по основу исплате главнице дуга по судским рјешењима (19.458 КМ), 
камате по судским рјешењима (1.535 КМ), адвокатских услуга и правних услуга 
(2.000 КМ) и осталих расхода по судским рјешењима (14.786 КМ). 

Трансфери између различитих јединица власти исказани су у износу од 5.390 
КМ, а односе се на расходе по основу обавеза и потраживања између јединица 
локалне самоуправе усаглашени од стране Пореске управе Републике Српске. 

Издаци су исказани у износу од 1.348.352 КМ, а односе се на издатке за 
нефинансијску имовину, отплату дугова и остале издатке.  

Издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 834.563 КМ (фонд 01 - 
471.277 КМ, фонд 03 - 222.592 КМ и фонд 05 - 140.694 КМ), а односе се на издатке 
за произведену сталну имовину и издатке за залихе материјала, робе, ситног 
инвентара, амбалаже и сл.  

Издаци за произведену сталну имовину исказани су у износу од 781.071 КМ (фонд 
01 - 418.755 КМ, фонд 03 - 221.622 КМ и фонд 05 - 140.694 КМ), а чине их издаци 
за изградњу и прибављање грађевинских објеката (647.785 КМ), инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда, објеката и путева (63.384 КМ) и 
издаци за набавку постројења и опреме (69.902 КМ). 

Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и сл. исказани су 
у износу од 53.492 КМ, а односе се на издатке за залихе ситног инвентара (28.794 
КМ) и издатке за залихе одјеће и обуће (24.698 КМ). 

Издаци за отплату дугова исказани су у износу 427.468 КМ, а углавном се односе 
на издатке за отплату главнице зајмова примљених зајмова у земљи (415.483 КМ) 
и издатке за отплату дугова према другим јединицама власти (11.394 КМ). 

Остали издаци исказани су у износу од 86.321 КМ, а односе се на остале издатке 
и остале издатке из трансакција између или унутар јединица власти. 

Остали издаци исказани су у износу од 69.507 КМ, а односе се на издатке по 
основу разлике излазног и улазног ПДВ-а који се плаћа надлежној пореској 
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институцији (10.322 КМ) и издатке по основу отплате репрограмираних обавеза по 
основу доприноса на лична примања (59.185 КМ),  

Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти исказани су у 
износу од 16.814 КМ, а углавном се односе се на издатке за исплаћена лична 
примања (16.434 КМ). 

6.1.3. Буџетски резултат (суфицит/дефицит) 

У обрасцу ПИБ исказан је буџетски суфицит у износу од 240.680 КМ, а представља 
разлику бруто буџетског суфицита  у износу од 484.416 КМ и нето издатака за 
нефинансијску имовину исказани у негативном у износу од 243.736 КМ.  

У обрасцу ПИФ исказан је суфицит у износу од 302.154 КМ, а представља разлику 
бруто буџетског суфицита у износу од 909.176 КМ и нето издатака за 
нефинансијску имовину исказани у негативном износу од 607.022 КМ. 

По налазу ревизије буџетски суфицит је мање исказан за износ од 19.447 КМ по 
основу више исказаних расхода коришћења роба и услуга (тачка 6.1.2.1. и 6.3.1.2. 
извјештаја).  

6.1.4. Нето финансирање 

Нето финансирање у ПИБ-у исказано је у негативном износу од 381.632 КМ, а 
представља разлику између осталих примитака (132.157 КМ) и збира издатака за 
отплату дугова (427.468 КМ) и осталих издатака (86.321 КМ).  

Нето финансирање у ПИФ-у исказано је у негативном износу од 378.882 КМ, а 
представља збир примитака по основу задуживања (2.750 КМ) и осталих 
примитака (132.157 КМ) умањено по основу издатака за отплату дугова (427.468 
КМ) и осталих издатака (86.321 КМ). 

6.1.5. Разлика у финансирању 

У ПИБ-у разлика у финансирању је исказана у негативном износу од 140.952 KМ, а 
чини га разлика буџетског суфицит у износу од 240.680 КМ и нето финансирања 
исказан у негативном износу од 381.632 КМ.  

У ПИФ-у је разлика у финансирању исказана у негативном износу од 76.728 КМ, а 
чини га разлика буџетског суфицита у износу од 302.154 КМ и нето финансирања 
исказан у негативном износу од 378.882 КМ. 

По налазу ревизије иста је више исказана за 19.447 КМ, због грешке објашњене 
под тачкама 6.1.2.1. и 6.3.1.2. извјештаја. 

6.2. Биланс успјеха 

6.2.1. Приходи 

Приходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 8.326.159 КМ, а односе се на 
пореске и непореске приходе, грантове, трансфере између буџетских јединица и 
приходе обрачунског карактера. Приходи, осим прихода обрачунског карактера 
детаљније су oбјашњени под тачком 6.1.1.1. извјештаја. 

Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 938.909 КМ, а чине их 
приходи обрачунског карактера, приходи обрачунског карактера евидентирани по 
основу пореских и других фискалних прописа и приходи обрачунског карактера по 
основу односа између или унутар јединица власти. 
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Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 418.102 КМ, а чине их 
приходи од усклађивања вриједности имовине (166.395 КМ), добици од продаје 
имовине (97.507 КМ), помоћ у натури (146.735 КМ) и остали приходи обрачунског 
карактера (7.465 КМ).  

Помоћ у натури односи се на пoмoћ у нaтури oд мeђунaрoдних oргaнизaциja 
(31.632 KM) и помоћ у натури од правних лица у земљи (115.103 КМ).  

Помоћ у натури од правних лица у земљи односи се на донирану инфраструктуру 
за одрживи повратак становништва од стране Федералног Министарства 
расљених особа и избјеглица Босне и Херцеговине (Фонд за повратак). 

Пoмoћ у нaтури oд мeђунaрoдних oргaнизaциja односи се на донирану опрему 
(агрегати, моторни чамци) од OSCE-a, Црвeни крст Швajцaрскa (тачка 3. 
извјештаја).  

Приходи обрачунског карактера евидентирани по основу пореских и других 
фискалних прописа исказани су у износу од 320.807 КМ, а односе се на приходе 
евидентиране по основу записника Пореске управе. 

Приходи обрачунског карактера по основу односа између или унутар јединица 
власти исказани су у износу од 200.000 КМ, а односе се на средства дозначена од 
Министарства финансија по основу јавних улагања за изградњу дјечијег вртића у 
Обудовцу (тачка 6.3.1.2. извјештаја). 

6.2.2. Расходи 

Расходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 9.496.889 КМ, а односе се на 
текуће расходе, расходе обрачунског карактера и трансфере између и унутар 
јединица власти. Расходи, осим расхода обрачунског карактера детаљније су 
oбјашњени под тачком 6.1.2.1. извјештаја. 

Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 3.018.814 КМ, а чине их 
расходи обрачунског карактера и расходи обрачунског карактера по основу односа 
између или унутар јединица власти (820 КМ). 

Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 3.017.994 КМ, а углавном 
се односе на расходе по основу набавне вриједности реализованих залиха (54.546 
КМ), амортизације (1.996.126 КМ), финансијске расходе обрачунског карактера 
(12.058 КМ), расходе од усклађивања вриједности имовине по извјештајима 
Пореске управе (661.148 КМ), дате помоћи у натури (240.249 КМ) и губитака од 
продаје имовине (53.846 КМ). Обрачун амортизације је вршен линеарном методом, 
примјеном годишњих амортизационих стопа на набавну вриједност средстава у 
складу са одредбама Правилника о примјени годишњих амортизационих стопа за 
буџетске кориснике (''Службени гласник Републике Српске“, број 110/16).  

Дате помоћи у натури углавном се односе на искњижене откупљене станове 
породица погинулих бораца. 

6.2.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха исказан је негативан финансијски резултат у износу од 1.170.730 
КМ као разлика прихода (8.326.159 КМ) и расхода (9.496.889 КМ). Негативан 
финансијски резултат је више исказан за износ од 19.447 КМ, због више исказаних 
расхода осталих стручних услуга (тачка 6.1.2.1. извјештаја). 
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6.3. Биланс стања 

6.3.1. Актива 

На дан 31.12.2019. године, пословна актива исказана је бруто вриједности од 
99.385.172 КМ, исправке вриједности од 38.116.166 КМ и нето вриједности од 
61.269.006 КМ. Чине је текућа имовина и стална имовина.  

6.3.1.1.  Текућа имовина 

Teкућa имoвинa исказана је бруто вриједности од 6.291.472 КМ, исправке 
вриједности од 5.374.170 КМ и нето вриједности од 917.302 КМ, а чине је 
краткорочна финансијска имовина и разграничења. 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења углавном се односе на 
готовину и готовинске еквиваленте, краткорочна потраживања и краткорочну 
финансијску имовину и разграничења између или унутар јединица власти. 

Готовина и готовински еквиваленти исказани су у износу од 165.200 КМ, а односе се 
на средства на банковним рачунима (163.822 КМ) и средства у благајни (1.378 КМ). 

Краткорочна потраживања исказана су бруто вриједност од 5.695.240 КМ исправке 
вриједности од 5.153.352 КМ и нето вриједности од 541.888 КМ. Нето вриједност 
краткорочних потраживања углавном се односе на потраживања од запослених 
(3.299 КМ), ненаплаћених пореза, доприноса и непореских прихода (465.351 КМ), 
потраживања за више плаћене порезе, доприносе и непореске приходе (23.238 
КМ), по основу пореза на додату вриједност (2.569 КМ) и остала краткорочна 
потраживања (47.413 КМ).  

Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе исказана 
су бруто вриједности од 5.544.187 КМ, исправке вриједности од 5.078.836 КМ и нето 
вриједности од 465.351 КМ. Нето вриједност потраживања највећим дијелом се 
односе на потраживања за порезе на непокретности (136.964 КМ), комуналне 
накнаде за пословни простор (107.951 КМ), комунална такса за коришћење јавних 
површина – гараже (15.155 КМ), комунална накнада за паркинг простор од ЈП 
„Слободна зона“ д.о.о. Шамац (53.115 КМ), комунална накнада за уређење објеката 
заједничке комуналне потрошње (37.018 КМ), посебне општинске таксе (33.003 КМ) 
и закуп пословног простора (14.906 КМ). Спорна потраживања односе се на спорна 
потраживања за ненаплаћене порезе (2.237.632 КМ) и ненаплаћене непореске 
приходе (2.841.204 КМ). 

Спорна потраживања за ненаплаћене порезе највећим дијелом се односе на 
ненаплаћене порезе на лична примања (666.572 КМ), порез на приходе од 
самосталне дјелатности (118.938 КМ), порез на приходе од самосталне 
дјелатности у паушалном износу (69.591 КМ), порез на непокретности (663.901 КМ), 
порез на промет по општој стопи (39.256 КМ), порез на промет по нижој стопи 
(370.596 КМ), промет услуга по општој стопи (37.822 КМ), порез на промет на 
деривате нафте (48.857 КМ) и порез на имовину (139.940 КМ)  

Спорна потраживања за ненаплаћене непореске приходе највећим дијелом се 
односе на потраживања по основу закупа пословног простора (118.931 КМ), 
комуналне таксе за заузимање јавних површина (64.988 КМ), комуналне таксе на 
остале предмете таксирања (453.290 КМ), комуналне такса за коришћење 
рекламних паноа (60.348 КМ), једнократне ренте (343.526 КМ), уређења градског 
грађевинског земљишта (215.063 КМ), накнаде за заједничку комуналну потрошњу 
(284.305 КМ), накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса 
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(127.357 КМ), комуналне накнаде за пословне просторе (741.646 КМ), комунална 
накнада за коришћење паркинг простора (53.115 КМ).  

Остала краткорочна потраживања исказана су бруто вриједности од 121.929 КМ, 
исправке вриједности од 74.516 КМ и нето вриједности од 47.413 КМ. Углавном се 
односе се на потраживања од мјесних заједница, Културно умјетничког друштва 
„Просвјета“ и Фудбалског клуба „Борац“ Шамац по основу утрошене електричне 
енергије. 

Спорна потраживања се највећим дијелом односе на корекцију потраживања од 
мјесних заједница по основу утрошене електричне енергије (30.270 КМ) и 
потраживање од приватног предузећа Посавље пром за дате гаранције (40.501 
КМ). Потраживање од приватног предузећа Посавље пром је настало 2008. године, 
када је Општина Шамац као солидарни дужник у име наведеног предузећа 
исплатила обавезу по кредиту и евидентирала потраживање 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар јединица 
власти исказани су бруто вриједности од 244.314 КМ, исправке вриједности од 
34.100 КМ и нето вриједности од 210.214 КМ. Највећим дијелом се односе на 
потраживања по основу трансфера од других јединица лoкaлнe сaмoупрaвe 
(158.854 КМ), од ентитета за порезе, доприносе и непореске приходе (28.428 КМ), 
јавне установе „Воде Српске“ за одржавање пумпних станица (12.199 КМ), 
потраживања по основу рефундације наканда за доприносе из здравственог 
осигурања и дјечије заштите (4.004 КМ) и за порезе и доприносе по записницима 
Пореске управе Републике Српске (4.686 КМ). 

Исправка вриједности потраживања се односи на корекцију потраживања по 
почетном стању од Фонда здравственог осигурања евидентирано у оквиру ЈУ за 
предшколско образовање и васпитање „Радост“ Шамац (27.989 КМ) и ЈУ Центар за 
социјални рад Шамац (6.111 КМ). 

6.3.1.2. Стална имовина  

Стална имовина исказана је бруто вриједности од 93.093.700 КМ, исправке 
вриједности од 32.741.996 КМ и нето вриједности од 60.351.704 КМ, а чине је 
дугорочна финансијска имовина и разграничења и нефинансијска имовина у 
сталним средствима. 

Дугорочна финансијска имовина и разграничења исказана је у износу од 
5.395.047 КМ, а односи се на дугорочне пласмане и дугорочна потраживања.  

Дугорочни пласмани исказани су у износу од 5.317.690 КМ, а чине их акције и 
учешће у капиталу ЈКП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац које су евидентиране 
по иницијалној вриједности од 6.897.961 КМ или проценат учешћа 66.7% у укупно 
емитованим акцијама у складу са одредбама Закона о преносу права својине 
комуналних предузећа на локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 50/10). У Билансу стања наведеног предузећа на дан 31.12.2019. 
године исказан је губитак, те је вриједност акцијског капитала умањена за износ од 
1.580.271 КМ, а на дан 31.12.2019. године консолидован је износ од 5.317.690 КМ.  

Рјешењима о регистрацији предузећа и установа чији је оснивач Општина ЈП 
„Слободна Зона“ (2.050.662 КМ), ЈЗУ „Дом здравља“ , Шамац (1.349.234 КМ) и ЈЗУ 
„Апотека Шамац“ (2.000 КМ), основни капитал наведених институција чини улог 
оснивача у новцу, што чини проценат учешћа д 100% у капиталу ових установа. 
Уписани и уплаћени капитал од стране Општине није евидентиран на билансној 
позицији акције и учешће у капиталу у износу од 3.401.896 КМ, што није у складу са 
чланом 61. став 4) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
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примјени контног плана за буџетске кориснике и чланом 78. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. Због наведеног за износ од 3.401.896 КМ потцијењене су 
позиције акција и учешће у капиталу и финансијски резултат ранијих година. 

Дугорочна потраживања исказана су у износу од 77.357 КМ, а односе се на 
потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок 
плаћања. Евидентирана су на основу извјештаја из Јединствене евиденције о 
пријављеним и уплаћеним порезима коју води Пореска управа Републике Српске.  

Нефинансијска имовина у сталним средствима на дан 31.12.2019. године 
исказана је бруто вриједности од 87.698.653 КМ, исправке вриједности од 
32.741.996 КМ и нето вриједности од 54.956.657 КМ. Нето вриједност исказане 
имовине углавном чине произведена стална имовина, непроизведена стална 
имовина и нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми.  

Произведенa сталнa имовинa исказана је бруто вриједности од 73.429.805 КМ, 
исправке вриједности од 32.725.640 КМ и нето вриједности од 40.704.165 КМ, a 
чине je зграде и објекти, постројења и опрема, инвестициона имовина и 
нематеријална произведена имовина. 

Зграде и објекти исказани су бруто вриједности од 69.386.676 КМ, исправке 
вриједности од 31.470.358 КМ и нето вриједности од 37.916.318 КМ. Нето 
вриједност зграда и објеката углавном се односи на канцеларијске објекте и 
просторе (3.752.172 КМ), oбjeкте здрaвствених организација (456.592 КМ), објекте 
образовних и научних институција (5.517.823 КМ), спортско рекреативне објекте 
(1.200.936 КМ), производно услужне објекте (130.412 КМ), остале пословне објекте 
(1.040.887 КМ), вањска освјетљења (832.537 КМ), путеве (22.764.754 КМ), 
водоводе, канализацију и артешки бунар (263.265 КМ) и споменике (422.212 КМ).  

У 2019. години смањена је набавна вриједност стамбених објеката по основу 
искњижених станова у вриједности од 281.404 КМ (седам станова по основу 
преноса права располагања на породице погинулих бораца и ратних војних 
инвалида). Искњижавање станова вршено је на основу закључених уговора између 
Општине и корисника станарског права и извјештаја из Републичке управе за 
геодетско имовинско правне послове подручна јединица Шамац.  

Набавна вриједност саобраћајних објеката повећана је за 436.495 КМ, а највећи 
дио се односи на асфалтирање и реконструкцију локалних путева на подручју 
општине Шамац (423.036 КМ), вањска освјетљења (6.207 КМ) и семафоре и 
саобраћајне знакове (7.252 КМ).  

Набавна вриједност осталих објеката је повећана улагањем у објекте на гробљима 
(81.067 КМ), улагање у изградњу артешког бунара (59.643 КМ) и спомен обиљежја 
погинулим борцима Војске Републике Српске (18.214 КМ).  

Постројења и опрема исказани су бруто вриједности од 1.906.422 КМ, исправке 
вриједности од 1.214.807 КМ и нето вриједности од 691.615 КМ. Нето вриједност 
постројења и опреме највећим дијелом се односи на возила, грађевинске машине, 
канцеларијску опрему, комуникациону и рачунарску опрему и опрему за 
образовање, науку и културу и спорт.  

Инвестициона имовина исказана je бруто вриједности од 2.128.683 КМ, исправке 
вриједности од 34.476 КМ и нето вриједности од 2.094.207 КМ, а чине је земљиште 
и објекти дати под оперативни закуп по основу закључених уговора.  
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Општина није евидентирала повећање набавне вриједности инвестиционе 
имовине у износу од 2.259.540 КМ за извршена улагања од стране предузећа NBS 
GROU д.о.о. Шамац по основу Уговора о заједничким улагањима из 1999. године, 
те није вршен обрачун амортизације.  
Предузеће NBS GROU д.о.о. Шамац није испоштовало све одредбе поменутог 
уговора, те је Општина раскинула уговор, а наведено предузеће покренуло судски 
поступак (тачка 6.3.2.1. и 6.6. извјештаја). У 2019. години окончан је судски 
поступак, а признавање и евидентирање инвестиционе имовине извршено је у 
2020. години. Због непризнавања и неевидентирања ивестиционе имовине није 
испоштован члан 23. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна 
и примјени контног плана за буџетске кориснике и члан 29. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 

Нематеријална произведена имовина исказана је бруто вриједности од 8.024 КМ, 
исправке вриједности од 5.999 КМ и нето вриједности од 2.025 КМ, а чине је 
рачунарски програми.  

Непроизведена стална имовина исказана је бруто вриједности од 9.514.387 КМ, 
исправке вриједност од 16.356 КМ и нето вриједности од 9.498.031 КМ. Односи се 
на земљиште и остала природна добра. 

Земљиште је исказано у износу од 9.481.022 КМ, а класификовано је као остало 
грађевинско земљиште. На општинску управу се односи у вриједности од 8.272.479 
КМ.  

Остала природна добра исказана су у износу од 17.009 КМ, а односе се на шуме. 

Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми исказана је у 
вриједности од 4.750.382 КМ, а највећим дијелом се односи на улагања у 
вoдoвoднe oбjeктe и вoдoвoдну мрeжу (3.719.984 КМ), зграду дјечијег вртића у 
Обудовцу (425.826 КМ), домове културе (341.235 КМ) и спортске објекте (188.220 
КМ). Увидом у књиговодствене евиденције установили смо да се дио 
нефинансијске имовине у сталним средствима у припреми користи, али због не 
извршеног техничког пријема се не евидентира као нефинансијска имовина у 
употреби, те се не врши обрачун амортизације. 

Потцијењена је вриједност зграда и објеката за 3.897.308 КМ (водоводна мрежа 
3.720.134 КМ и Дом културе 177.174 КМ), а прецијењена вриједност имовине у 
сталним средствима у припреми, јер није извршен пренос средстава у припреми 
на средства у употреби, сходно члану 20. став 2) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике и члану 26. и 42. став 2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Због 
наведеног нису тачно исказани расходи обрачунате амортизације. 

У 2019. години извршено је повећање вриједности нефинансијске имовине у 
сталним средствима у припреми, за извршена улагања у дјечији вртић у Обудовцу 
у износу од 425.826 КМ. Финансирање  је вршено из буџета Општине и средствима 
јавних инвестиција Владе Републике Српске (200.000 КМ). 

Трошкови у најмањем износу од 19.447 КМ настали за израду пројектне 
документације, стручно мишљење, урбанистичко техничких услова, техничких и 

енергетских прегледа објеката и снимање ситуационог плана за изградњу објеката и 
саобраћајница евидентирани су у оквиру расхода за остале стручне услуге. Сходно 
члану 42. став 1) Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама за 
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буџетске кориснике и параграфу 30. и 31. МРС ЈС 17- Некретнине, постројења и 
опрема, наведени трошкови чине набавну вриједност објекта. Због наведеног за 
исти износ прецијењени су расходи стручних услуга (тaчка 6.1.2.1. извјештаја), а 
потцијењени су пословни објекти и простори у прибављању. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 

 у пословним књигама Општине евидентира оснивачки улог у капиталу 
јавних предузећа и јавних установа у складу са чланом 61. став 4) 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике и 78. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике, 

 нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми и зграде и 
грађевински објекти вреднују, признају и евидентирају у складу са 
чланом 26. и 42. став 1) и 2) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике и параграфима 30. и 31. МРС ЈС 17- Некретнине, 
постројења и опрема. 

6.3.2. Пасива 

Пословна пасива, на дан 31.12.2019. године исказана је у вриједности од 
61.269.006 КМ, а односи се на обавезе и разграничења и властите изворе. 

6.3.2.1. Обавезе и разграничења 

Обавезе и разграничења исказане су у износу од 10.934.341 КМ, а чине их 
краткорочне обавезе и разграничења и дугорочне обавезе и разграничења. 

Краткорочне обавезе и разграничења исказане су у износу од 2.556.160 КМ, а 
углавном се односе на краткорочне финансијске обавезе, обавезе за лична 
примања, обавезе из пословања, обавезе за грантове и дознаке на име социјалне 
заштите и краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим 
јединицама власти.  

Краткорочне финансијске обавезе исказане су у износу од 2.727 КМ, а односе се 
на краткорочне финансијске обавезе по основу хартија од вриједности.  

Општина није извршила рекласификацију дијела дугорочних обавеза по узетим 
кредитима које доспијевају за плаћање у 2020. години сходно члану 73. и 77. 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике. 

Обавезе за лична примања запослених исказане су у износу од 423.651 КМ, а 
односе се на обавезе за бруто плате запослених (359.041 КМ) и бруто накнаде 
плата (64.610 КМ). Обавезе су измирене у јануару и фебруару 2020. године. 

Обавезе из пословања исказане су у износу од 1.582.847 КМ, а углавном се односе 
на обавезе према добављачима (1.258.978 КМ), према физичким лицима (163.245 
КМ), по основу пореза и доприноса на терет послодавца (86.838 КМ), обавезе по 
основу утврђених претплата за пореске и непореске приходе (23.269 КМ) и остале 
обавезе у земљи (21.933 КМ). 

Општина није исказала краткорочне обавезе по основу правоснажног судског 
рјешења, а по основу судског спора покренутог од стране NBS GROU д.о.о. Шамац, 
у износу од 2.254.571 КМ, што није у складу са чланом 79. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
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кориснике и чланом 82. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. По наведеном 
у 2019. години покренут је поступак кредитног задужења, а у 2020. години обавеза 
по судском спору је евидентирана и измирена (тачка 4, 6.3.1.2. и 6.6. извјештаја).  

Обавезе за субвенције, грантове и дознаке исказане су у износу од 515.958 КМ, а 
односе се на обавезе за субвенције (187.844 КМ), грантове (129.892 КМ) и дознаке 
(198.222 КМ).  

Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти 
исказане су у износу од 30.220 КМ, а највећим дијелом се односе на обавезе по 
записницима Пореске управе Републике Српске (29.634 КМ) и обавезе по основу 
поврата пореза (469 КМ).  

Дугорочне обавезе и разграничења исказане су у износу од 8.378.181 КМ, а 
односе се на дугорочне финансијске обавезе, дугорочна резервисања и 
разграничења, остале дугорочне обавезе и дугорочне обавезе и разграничења из 
трансакција између или унутар јединица власти. 

Дугорочне финансијске обавезе исказане су у износу од 4.722.208 КМ, а односе се 
на дугорочне обавезе пo зajмoвимa код Нове банке а.д. Бања Лука и Комерцијалне 
банке а.д. Бања Лука. 

Дугорочне обавезе пo зajмoвимa код Нове банке а.д. Бања Лука исказане су у 
износу од 2.975.338 КМ, а односе се на одобрена два кредита и то кредит за 
рефинансирање постојећих обавеза и инвестиција од 20.12.2017. године, каматна 
стопа 4,4% годишње, рок отплате 12 година, обавеза по овом кредиту износи 
2.520.833 КМ и кредит за финансирање капиталних инвестиција од 23.03.2018. 
године, каматна стопа 5,7% годишње, рок отплате 12 година, обавеза по овом 
кредиту износи 454.505 КМ. 

Дугорочне обавезе по зајмовима од Комерцијалне банке а.д. Бања Лука исказане 
су у износу од 1.746.870 КМ, а односе се на одобрени кредит за измирење обавеза 
и финансирање капиталних инвестиција од 20.12.2017. године, ефективна каматна 
стопа 4,58% важећа на дан закључења уговора и рок отплате 12 година.  

Министарство финансија је дало сагласност на кредитно задужење Општине.  

Остале дугорочне обавезе исказане су у износу од 1.264.633 КМ, а односе се на 
обавезу према Влади Републике Српске по основу имовине предузећа 
„Хранапродукт“ у стечају. Влада Републике Српске је 18.07.2012. године донијела 
Одлуку о преносу права својине имовине предузећа „Хранапродукт“ у стечају на 
Општину Шамац. По том основу између Владе Републике Српске и Општине 
закључен је Споразум, по којем се Општина обавезује да пронађе стратешког 
партнера, који ће на име цјелокупне имовине уплатити Влади Републике Српске 
износ од 1.250.0000 КМ. Ако Општина не пронађе стратешког партнера за продају 
имовине обавезна је наведени износ исплатити Влади Републике Српске. Општина 
није пронашла стратешког партнера за продају имовине, али је дио некретнина 
издала у закуп 2014. године на период од 10 година. О наведеном редовно 
обавјештава Владу Републике Српске. 

Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица 
власти исказане су у износу од 2.377.170 КМ, а односе се на обавезе по основу: 

- Дугорочног кредита од Европске инвестиционе банке по основу Пројекта 
водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској у износу од 
1.649.743 КМ са роком отплате од 25 година и периодом одгоде плаћања 8 
година урачунатом у рок отплате.  
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- Дугорочног кредита од Свјетске банке у износу од 683.443 КМ по Уговору о 
кредиту број 3 по „Хитном пројекту опоравка од поплава“ за финансирање 
санације и реконструкције локалне инфраструктуре оштећене усљед поплава, 
а на основу одобрених кредитних средстава Свјетске банке Међународне 
асоцијације за развој (кредит 5529-БА дио Б за Републику Српску). Уговор по 
наведеном кредиту закључен је са Министарством финансија Републике 
Српске 13.08.2015. године са роком отплате до 25 година, укључујући период 
одгоде плаћања главнице до 5 година.  

- Дугорочне обавезе на основу Рјешења о одгађању плаћања пореског дуга по 
основу јавних прихода Министарства финансија од 20.10.2014. године у износу 
од 43.984 КМ, на период од 5 година уз грејс период од једне године, који тече 
од дана достављања Рјешења.  

Дугорочне финансијске обавезе и дугорочне обавезе и разграничења из 
трансакција између или унутар јединица власти обезбијеђене су датим 
гаранцијама и мјеницама (тачка 6.3.3. извјештаја). 

Сходно члану 72. став (2) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 52/14 и 114/17) Општина 
је у Службеном гласнику Републике Српске, број 32/20 објавила Извјештај о стању 
дуга и гаранцијама Општине Шамац на дан 31.12.2019. године. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се врши признавање и 
рекласификација дугорочних обавеза сходно члану 73. и 77. 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 50.334.665 КМ, а односе се на трајне 
изворе средстава (15.476.571 КМ), резерве (4.123.835 КМ), финансијски резултат 
ранијих година (31.904.989 КМ) и негативан финансијски резултат текуће године 
(1.170.730 КМ). 

Трајни извори средстава се односе на исказану вриједност земљишта, акција и 
учешћа у капиталу, гробља, школских и библиотечких књига и културно историјских 
споменика.Трајни извори су кориговани за 1.580.271 КМ (тачка 6. и 6.3.1.2. извјештаја). 

Резерве су исказане у износу од 4.123.845 КМ, а формиране су по основу извршене 
ревалоризације нефинансијске имовине у 2016. години. Приликом обрачуна 
амортизације за средства код којих је вршена процјена вриједности није вршено 
укидање ревалоризационих резерви схoднo члану 87. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 

Финансијски резултат ранијих година исказан је у износу од 31.904.989 КМ, по 
налазу ревизије мање је исказан за износ од 3.401.896 КМ због неевидентираних 
улога Општине у јавне установе и предузеће (тачка 6. и 6.3.1.2. извјештаја). 

Негативан финансијски резултат текуће године исказан је у износу од 1.170.730 КМ. 
по налазу ревизије негативан финансијски резултат је више исказан за износ од 
19.447 КМ (тачка 6.1.2.1. и 6.3.1.2. извјештаја). 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се укидање 
ревалоризационих резерви врши сходно члану 87. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

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

33 

 

6.3.3. Ванбилансна евиденција 

Ванбилансна евиденција исказана је у износу од 10.168.451 КМ, а односи се на дату 
банкарску гаранцију за обезбјеђење дугорочног кредита, који је одобрен ЈКП 
„Водовод и Канализација“ а.д. Шамац (300.000 КМ) и дате мјенице за обезбјеђење 
обавеза по кредиту од Европске инвестиционе банке, по Пројекту „Водовод и 
канализација Републике Српске“ (1.649.725 КМ), подкредиту број 3 од Свјетска 
банке за финансирање санације и реконструкције локалне инфраструктуре 
оштећене усљед поплава (843.600 КМ), гранту у оквиру SIDA BiH Wat San Invest 
grant за финансирање Подпројекта „Санација штета од поплава на водоводном и 
канализационом систему општине Шамац“ (719.572 КМ), дугорочном кредиту од 
Нове банке а.д. Бања Лука, Филијала Добој (3.000.000 КМ), дугорочном кредиту од 
Комерцијалне банке а.д. Бања Лука (2.500.000 КМ), по пројекту „Реконструкција, 
адаптација и изградња индивидуалних објеката Рома са подручја општине Шамац, 
(44.726 КМ), за набавку ЛЕД расвјете на подручју општине Шамац (818.181 КМ) и 
за одгођена плаћања пореских обавеза (292.647 КМ).  

6.4. Биланс новчаних токова 

У Билансу новчаних токова исказани су приливи готовине из пословних активности 
(7.195.483 КМ) и одливи из пословних активности (6.358.300 КМ) па је исказан 
позитиван новчани ток из пословних активности у износу од 837.103 КМ. Општина 
је исказала, негативан новчани ток из инвестиционих активности у износу од 
395.221 КМ, јер је исказала приливе готовине из инвестиционих активности 
(227.542 КМ) и одливе готовине из инвестиционих активности (622.763 КМ). 
Општина је исказала негативан новчани ток из активности финансирања (381.632 
КМ), јер је исказала приливе готовине из активности финансирања (132.157 КМ) и 
одливе готовине из активности финансирања (513.789 КМ). Исказана готовина и 
готовински еквиваленти на почетку периода у износу од 104.950 КМ, позитиван 
нето новчани ток из пословних активности, негативан нето новчани ток из 
инвестиционих активности и негативан нето новчани ток из активности 
финансирања, дају стања новчаних средстава на крају периода у износу од 
165.200 КМ.  

Ревизијом нису утврђене материјално значајне неправилности у односу на 
одредбе члана 42. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 15/17) и исти пружа релевантне 
информације о новчаним токовима у складу са МРС ЈС 2 - Извјештај о новчаним 
токовима. 

6.5. Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз финансијске извјештаје сходно одредбама МРС ЈС 1 - 
Презентација финансијских извјештаја (параграфи 15. (ц) и 38), наведено је да су 
финансијски извјештаји Општине састављени у складу са начелом сталности 
пословања са претпоставком да Општина неће обуставити пословање у будућности.  

6.6. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањена је информација, да је 
током 2019. године код надлежних судова било активно 30 парничних предмета. 
Општина Шамац се у 10 предмета појављује као тужилац у вриједности од око 
89.153 КМ, а у 20 предмета као тужена страна у вриједности од 1.417.297 КМ. 
Поред наведених спорова воде се и судски спорови по основу утврђивања права 
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власништва над имовином. Општину пред судовима заступа Правобранилаштво 
Републике Српске, подручна јединица Добој. 

Oпштинa je у Нaпoмeнaмa уз финaнсиjскe извjeштaje oбjeлoдaнилa информацију о 
судском спору који је предузеће NBS GROU д.о.о Шамац, водило против Општине, 
јер је Општина раскинула Уговор о заједничким улагањима из 1999. године. По 
основу Уговора о заједничким улагањима, улог Општине је објекат Спомен дом као 
и постојећи спортски објекти са цјелокупним грађевинским земљиштем које 
припада Спомен дому, у вриједности од 2.949.060 КМ тј. 59,6%, а предузећа NBS 
GROU д.о.о. Шамац има обавезу да изврши санацију и реконструкцију постојећег 
стања, те по основу модернизације и изградње нових објеката (базен, терен за бич, 
волеј и друго) изврши улагање укупне вриједности од 2.000.000 КМ. Уговором је 
дефинисано да на основу наведених улагања предузећу припада добит у периоду 
од 25 година од момента коришћења објеката, а након тог периода добит би се 
расподјељивала сразмјерно извршеним улагањима. На наведено 
Правобранилаштво Републике Српске је дало сагласност. Уговор није у потпуности 
испоштован, тј NBS GROU д.о.о. Шамац није изградио спортску халу па је 
Скупштина Општина 2010. године раскинула уговор. Због раскинутог уговора NBS 
GROU д.о.о. Шамац је тужио Општину. Окружни привредни суд у Добоју је 
23.11.2016. године донио пресуду по којој је Општина обавезна да исплати 
предузећу NBS GROU д.о.о. Шамац на име уложених средстава 1.299.166 КМ, 
камату обрачунате до дана исплате и трошкове судског поступка у износу од 41.410 
КМ. Општина је поднијела жалбе Вишем суду у Бањој Луци и Апелационом суду, 
који су потврдили пресуду донесену од стране Окружног привредног суда у Добоју. 
На основу информације коју је након проведених судских поступака припремио 
предсједник Скупштине Општине, Општина је дужна исплатити NBS GROU д.о.о. 
Шамац износ од 2.259.540 КМ (извршена улагања - 1.275.597 КМ, камата - 937.564 
КМ и трошкови судског поступка - 46.379 КМ). За измирење наведених обавеза, 
Скупштина Општине је крајем 2019. године донијела Одлуку о кредитном 
задужењу, а Министарство финансија дало сагласност на Одлуку. 

6.7. Напомене уз финансијске извјештаје 

Уз Консолидовани финансијски извјештај за 2019. годину сачињене су и Напомене 
за период 01.01-31.12.2019. годину, које пружају неопходне опште податке о 
Општинској управи, примијењеним прописима за израду годишњег обрачуна, 
рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим политикама. Такође, 
Напомене по структури и систематичности одговарају захтјевима МРС ЈС 1 - 
Презентација финансијских извјештаја и одредби члана 46. Правилника о 
финансијском извјештавању буџетских корисника.  

Ревизијски тим 

Бранка Удовичић, с.р.  

Мирослав Караћ, с.р.  

 

 


	I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
	Извјештај о ревизији финансијских извјештаја
	II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
	Извјештај о ревизији усклађености
	III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА
	IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ
	V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)
	1. Увод
	2. Провођење препорука из претходног извјештаја
	3. Закључак о функционисању система интерних контрола
	4. Набавке
	5. Припрема и доношење буџета
	6. Финансијски извјештаји
	6.1. Извјештај о извршењу буџета
	6.1.1. Приходи и примици
	6.1.1.1.  Приходи

	6.1.2. Расходи и издаци
	6.1.2.1. Расходи

	6.1.3. Буџетски резултат (суфицит/дефицит)
	6.1.4. Нето финансирање
	6.1.5. Разлика у финансирању

	6.2. Биланс успјеха
	6.2.1. Приходи
	6.2.2. Расходи
	6.2.3. Финансијски резултат

	6.3. Биланс стања
	6.3.1. Актива
	6.3.1.1.  Текућа имовина
	6.3.1.2. Стална имовина

	6.3.2. Пасива
	6.3.2.1. Обавезе и разграничења
	6.3.2.2. Властити извори

	6.3.3. Ванбилансна евиденција

	6.4. Биланс новчаних токова
	6.5. Временска неограниченост пословања
	6.6. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе
	6.7. Напомене уз финансијске извјештаје



