
 

ГЛАВНА СЛУЖБА  
ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Република Српска 
78000 Бања Лука 
Владике Платона бб 
Тел:  +387(0)51/493-555 
Факс:+387(0)51/493-556 
e-mail: revizija@gsr-rs.org 

 

Извјештај о проведеној финансијској ревизији  

Општине Језеро 

за период 01.01 – 31.12.2021. године 

Број: РВ070-22 

 

Бања Лука, 11.11.2022. године 

mailto:revizija@gsr-rs.org


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

САДРЖАЈ 

I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА ........................................................................... 1 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја ...................................................... 1 

II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА ........................................................................... 5 

Извјештај о ревизији усклађености .............................................................................. 5 

III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА .................................................................................... 7 

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ ................................................ 9 

V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) ......................................... 10 

1. Увод ........................................................................................................................... 10 

2. Провођење препорука из претходног извјештаја ............................... 10 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола .............. 11 

4. Набавке .................................................................................................................... 13 

5. Припрема и доношење буџета ...................................................................... 14 

6. Финансијски извјештаји .................................................................................. 14 

6.1. Извјештај о извршењу буџета ............................................................................ 15 

6.1.1. Приходи и примици .............................................................................................................. 15 

6.1.2. Расходи и издаци .................................................................................................................... 16 

6.1.3. Буџетски резултат (суфицит/дефицит) .................................................................... 22 

6.1.4. Нето финансирање ................................................................................................................ 22 

6.1.5. Разлика у финансирању ..................................................................................................... 22 

6.2. Биланс успјеха ........................................................................................................... 22 

6.2.1. Приходи ....................................................................................................................................... 22 

6.2.2. Расходи ......................................................................................................................................... 23 

6.2.3. Финансијски резултат ......................................................................................................... 23 

6.3. Биланс стања .............................................................................................................. 23 

6.3.1. Актива .......................................................................................................................................... 23 

6.3.2. Пасива ........................................................................................................................................... 27 

6.3.3. Ванбилансна евиденција.................................................................................................... 29 

6.4. Биланс новчаних токова ...................................................................................... 29 

6.5. Временска неограниченост пословања ........................................................ 29 

6.6. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе ...................................... 30 

6.7. Напомене уз финансијске извјештаје ............................................................ 30 



 

 

 

 

 

 

 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Језеро за период 

01.01-31.12.2021. године 
1 

 

I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Општине Језеро који обухватају 
Биланс стања на дан 31.12. 2021. године, Биланс успјеха, Извјештај о  промјенама 
нето имовине, Биланс новчаних токова, Периодични извјештај о  извршењу буџета и 
Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим  фондовима за годину која 
се завршава на тај дан. Ревизијом смо обухватили преглед значајних трансакција, 
објашњавајућих напомена уз финансијске извјештаје и примјену рачуноводствених 
политика у ревидираном периоду. 

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом, 
финансијски извјештаји Општине Језеро истинито и објективно приказују, у свим 
материјалним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12. 2021. 
године и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са 
прописаним оквиром финансијског извјештавања. 

Основ за мишљење са резервом 

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

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

Као што је наведено под тачком 3. извјештаја:  

Попис имовине и обавеза Општине Језеро, са стањем на дан 31.12.2021. године, 
није извршен у складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза, јер 
пописне листе за нефинансијску имовину не садрже инвентурне бројеве за свако 
средство, пописне листе за потраживања и обавезе нису сачињене, а извјештај о 
извршеном попису не садржи упоредни преглед стварног и књиговодственог стања 
пописане имовине. 

Као што је наведено под тачком 6. извјештаја:  

Општина није укључила у биланс стања сразмјерно учешће у нето имовини 
контролисаних ентитета, што није у складу са чланом 123. став (3) и (4) Правилника 
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 

Као што је наведено под тачком 6.1.1.1. извјештаја:  

Остали непорески приходи исказани су у већем износу за 9.388 КМ, а у мањем 
износу примици за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од 
фонда обавезног социјалног осигурања, јер примљене рефундације за породиљско 
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одсуство од ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске нису евидентиране 
у складу са чланом 80. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама 
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја: 

Расходи за лична примања запослених исказани су у мањем износу за 35.618 КМ, 
јер у пословним књигама није евидентиран дио обрачунатих расхода за лична 
примања запослених у износу од 36.355 КМ, обрачунате плате приправника у износу 
од 5.500 КМ евидентиране су на осталим некласификованим расходима, а накнаде 
плата за вријеме породиљског одсуства у износу од 6.237 КМ признате су на терет 
расхода за лична примања, што није у складу са чланом 95. став (1) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике, те чланом 91. став (1) и 92. став (10) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна  и примјени контног плана за буџетске 
кориснике. 

Расходи за робе и услуге исказани су у мањем износу за 46.853 КМ, а обавезе из 
пословања у земљи у мањем износу за 25.758 КМ, јер у пословним књигама нису 
евидентирани  бруто расходи по закљученим уговорима о дјелу и дио расхода за 
набављене робе и услуге, што није у складу са чланом 82. став (6) и 93. став (2) и 
(4) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.  

Расходи и обавезе по основу грантова исказани су у већем износу за 28.000 КМ, јер 
су евидентирани у обрачунском периоду у коме нису настали, што није у складу са 
чланом 82. став (5) и (6) и чланом 93. став (2) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике.  

Као што је наведено под тачком 6.1.2.2. извјештаја: 

Издаци за нефинансијску имовину исказани су у мањем износу за 19.847 КМ, 
вриједност постројења и опреме за 3.055 КМ, објеката у припреми за 6.997 КМ и 
обавеза из пословања у земљи за 4.891 КМ, јер у пословним књигама нису 
евидентирани издаци и дио набављене нефинансијске имовине, што није у складу 
са чланом 27., 42. став (1), 82. став (6) и 96. став (4) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. 

Остали издаци исказани су у мањем износу за 5.763 КМ и остала краткорочна 
разграничења у мањем износу за 5.297 КМ, јер евидентирање наканда плата за 
породиљско одсуство које се рефундирају од фонда обавезног социјалног 
осигурања није вршено у складу са чланом 80. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике.  

Као што је наведено под тачком 6.3.1.1. извјештаја: 

Дугорочна потраживања за порезе и непореске приходе за које је продужен рок 
плаћања исказана су у већем износу за 121.001 КМ, краткорочна потраживања за  
241.300 КМ, приходи обрачунског карактера по основу усклађивања вриједности 
финансијске имовине и остали приходи обрачунског карактера за 27.802 КМ, а у 
мањем износу исказана су спорна потраживања за 111.025 КМ, корекција 
вриједности спорних потраживања за 24.159 КМ и расходи обрачунског карактера од 
усклађивања вриједности финансијске имовине за 5.972 КМ, јер за евидентирање 
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насталих промјена на потраживањима за порезе и непореске приходе у току 
извјештајног периода нису примијењени ставови за књижење прописани Упутством 
о примјени МРС ЈС  23 - Приходи од трансакција које нису трансакције размјене, нити 
је извршено усклађивање почетног стања потраживања са подацима из извјештаја 
из Јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима.  

Остала краткорочна потраживања исказанa су у већем, а спорна краткорочна 
потраживања и корекција вриједности краткорочних потраживања у мањем износу 
за 119.016 КМ, јер није извршена процјена наплативости потраживања сходно члану 
73. став (1) и (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.  

Као што је наведено под тачком 6.3.1.2. извјештаја: 

Пословни објекти и простори у припреми исказани су у већем износу за 409.270 КМ, 
а потраживања по основу трансфера од ентитета у мањем износу за 364.270 КМ и 
обавезе за набавку роба и услуга у земљи у већем износу за 45.000 КМ, јер 
евидентирање резервисања буџетских средстава планираних за изградњу дјечијег 
вртића у Општини Језеро није извршено у складу са чланом 96. став (7) Правилника 
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске корисника. 

Као што је наведено под тачком 6.3.2.1. извјештаја: 

Обавезе за набавку роба и услуга мање су исказане за 13.623 KM, јер је извршено 
затварања обавеза у главној књизи без одговарајућих књиговодствених исправа у 
износу од 43.623 КМ, што није у складу са чланом 5. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
корисника, а евидентирања резервисања буџетских средстава планираних за 
санацију пута у насељеном мјесту Присоје у износу од 30.000 КМ није извршено у 
складу са чланом 96. став (7) истог правилника.   

Као што је наведено под тачком 6.3.2.2. извјештаја: 

Трајни извори средстава исказани су у мањем износу због евидентирања смањења 
салда банковног рачуна на терет трајних извора средстава у износу од 54.632 КМ, 
без књиговодствене исправе која одражава суштину пословног догађаја, што није у 
складу са чланом 4., 5. и 6. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.  

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 2021. године. Ова питања смо размотрили у оквиру 
ревизије финансијских извјештаја као цјелине, а у формирању нашег мишљења не 
дајемо одвојено мишљење о тим питањима. Осим питања описаних у пасусу Основ 
за мишљење са резервом нема других питања кoja треба објавити у извјештају о 
ревизији. 

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 

Начелник Општине Језеро 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, 11.11.2022. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић с.р. 

 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Језеро за период 

01.01-31.12.2021. године 
5 

 

II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Мишљење са резервом  

Уз ревизију финансијских извјештаја Општине Језеро за 2021. годину, извршили смо 
ревизију усклађености активности, финансијских трансакција и информација 
исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и другим прописима.  

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом, 
активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским 
извјештајима Општине Језеро за 2021. годину су, у свим материјалним аспектима, у 
складу са прописима којима су регулисане. 

Основ за мишљење са резервом 

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

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

Као што је наведено под тачком 3. извјештаја:  

Општина не води помоћне књиге за непокретности, постројења и опрему, 
потраживања и обавезе, нити врши усклађивање промета и стања помоћних са 
прометом и стањем у главној књизи, такође Општна није сачинила вјеродостојне 
књиговодствене исправе за дио насталих пословних догађаја, а за поједине 
пословне догађаје и проведене трансакције није вршила евидентирање 
књиговодствених промјена у пословним књигама, што није у складу са чланом 8., 
11., 12. став (4) и (5) и 17. став (3) Закона о рачуноводству и ревизији Републике 
Српске и чланом 14. став (2) и 27. Закона о трезору. 

Као што је наведено под тачком 4. извјештаја: 

Општина Језеро није путем система Е-набавке на Порталу јавних набавки објавила 
обавјештење о додјели уговора на основу резултата отвореног поступка и доставила 
извјештаје за поступке конкурентског захтјева за достављање понуде и директне 
споразуме, нити је на својој интернет страници објавила основне елементе уговора 
за поступке јавних набавки, што није у складу са чланом 74. и 75. Закона о јавним 
набавкама. 

Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја: 

Обрачун плата и других личних примања запослених у Општини Језеро није вршен 
у складу са чланом 4а. Посебног колективног уговора за запослене у области 
локалне самоуправе Републике Српске, јер није утврђена плата прије опорезивања 
и коефицијенти у којима је садржан порез на лична примања.  

Рачуни на основу којих су вршене исплате подносиоцу на име надокнаде за настале 
трошкове горива, исхране и репрезентације на службеном путовању, нису 
оправдани кроз путне налоге, а подносиоцу путних налога нису обрачунате и 
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исплаћене дневнице, што није у складу са Одлуком о висини наканде трошкова за 
службена путовања у земљи и иностранству за запослене у Републици Српској. 

На накнаде за уговоре о дјелу закључене у 2021. години нису обрачунати порез и 
доприноси, што није у складу са чланом 3. и 4. Закона о порезу на доходак и чланом 
6. тачка 4) Закона о доприносима. 

Одговорност руководства за усклађеност 

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

Одговорност ревизора за ревизију усклађености 

Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша 
одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности, 
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима, у 
свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. 
Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске 
доказе о томе да ли је пословање Општине Језеро обухваћено према дефинисаним 
критеријумима, усклађено са законским и другим прописима. Процедуре 
подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са законима и 
прописима који регулишу пословање Општине Језеро. 

 

Бања Лука, 11.11.2022. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се начелнику Општине Језеро да обезбиједи да се: 

1) попис имовине и обавеза врши у складу са чланом 15. став (3), 17. став (4) и 
20. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза, 

2) сачињавање Консолидованог биланса стања врши у складу са чланом 123. став 
(3) и (4) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, 

3) евидентирање расхода за лична примања запослених, расхода по основу 
коришћења роба и услуга, грантова, текућих помоћи грађанима у натури које 
се исплаћују из буџета општине и припадајућих обавеза врши у складу са 
чланом 82. став (5) и (6), 93. став (2) и (4) и 95. став (1) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике и чланом 91. став (1) и 92. став (10) 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике, 

4) евидентирање нефинансијске имовине, припадајућих обавеза и издатака 
врши у складу са чланом 27., 42. став (1), 82. став (6) и 96. став (4) Правилника 
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике, 

5) евидентирање издатака, потраживања и разграничења за накнаде плата за 
вријеме породиљског одсуства које се рефундирају од фонда обавезног 
социјалног осигурања и примитака од рефундација врши у складу са чланом 
80. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, 

6) пословне промјене везане за новчана средства на банковним рачунима 
евидентирају на основу књиговодствене исправе која одражава суштину 
пословног догађаја у складу са чланом 4., 5. и 6. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике, 

7) евидентирање потраживања за порезе и непореске приходе по извјештају из 
Јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима врши у складу 
са одредбама Упутства о примјени МРС-ЈС 23 – Приходи од трансакција које 
нису трансакције размјене, 

8) процјена наплативости потраживања врши у складу са чланом 73. став (1) и 
(2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике,  

9) обрачун амортизације вриши у складу са захтјевима параграфа 59., 66. и 76. 
МРС ЈС 17 -  Некретнине, постројења и опрема, 

10) Биланс новчаних токова саставља у складу са параграфима 18., 22., 25. и 26. 
МРС ЈС 2 - Извјештаји о новчаним токовима, 

11) у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањују све релевантне 
информације у сврху разумијевања финансијских извјештаја, а у складу са 
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чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању и захтјевима МРС ЈС 
1 - Презентација финансијских извјештаја.  

Препоруке везане за усклађеност 

Препоручује се начелнику Општине Језеро да обезбиједи да се: 

1) успоставе и ажурно воде помоћне књиге за непокретности, постројења и 
опрему, потраживања и обавезе, те врши усклађивање промета и стања 
помоћних са прометом и стањем у главној књизи, у складу са чланом 11. и 17. 
став (3) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске и чланом 27. 
Закона о трезору,  

2) сачињавање и евидентирање књиговодствених исправа врши у складу са 
чланом 9. и 12. став (4) и (5) Закона о рачуноводству и ревизији Републике 
Српске и чланом 14. став (2) Закона о трезору, 

3) планирање, провођење и извјештавање о набавкама, врши у складу са 
чланом 17., 69., 74., 75. и 90. Закона о јавним набавкама, 

4) путни налози попуњавају и да се накнада трошкова превоза, дневница и 
репрезентације на службеном путовању признаје у складу са Одлуком о 
висини наканде трошкова за службена путовања у земљи и иностранству за 
запослене у Републици Српској,  

5) на накнаде по уговору о дјелу врши обрачун и уплата пореза и припадајућих 
доприноса, у складу са чланом 3. и 4. Закона о порезу на доходак и чланом 
6. став (1) тачка 4) Закона о доприносима. 

Препоручује се Скупштини општине Језеро да обезбиједи да се: 

6) донесе План утрошка средстава по основу водних накнада у складу са 
чланом 195. Закона о водама Републике Српске и Програм средстава за 
обављање комуналних дјелатности заједничке потрошње у складу са чланом 
21. став (2) и (3) Закона о кумуналним дјелатностима, 

7) изврши идентификација сталних средстава у припреми и донесе 
одговарајућа одлука о њиховом статусу, на основу које би се извршило 
признавање и евидентирање идентификоване нефинансијске имовине у 
складу са захтјевима МРС ЈС 17 - Некретнине, постојења и опрема и чланом 
9. и 11. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ  

 Закон о буџетском систему Републике Српске, 

 Законо трезору, 

 Закон о фискалној одговорности у Републици Српској, 

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

 Закон о локалној самоуправи, 

 Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, 

 Закон о раду, члан 204., 205. и 125., 

 Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе, 

 Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне  
самоуправе, 

 Закон о порезу на доходак (Глава I-IV, VI, X, XII и XIII), 

 Закон о доприносима, 

 Закон о јавним набавкама, 

 Закон о социјалној заштити Републике Српске, 

 Закон о водама Републике Српске, члан 17. став (2), 188., 194. и 195., 

 Закон о шумама, члан 89., 

 Закон о комуналним таксама, 

 Закон о комуналним дјелатностима, чланом 21. став (2) и (3), 

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

 Појединачни колективни уговор за запослене Општинске управе Језеро, 

 Одлука о висини наканде трошкова за службена путовања у земљи и 
иностранству за запослене у Републици Српској, 

 Одлука о усвајању Другог ребаланса буџета и Одлука о извршењу Другог 
ребаланса буџета Општине Језеро за 2021. годину.  
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Општина Језеро (у даљем тексту: Општина) основана је одлуком Народне 
скупштине Републике Српске у јуну 1996. године. Заузима површину од 64,8 км². У 
осам насељених мјеста на подручју Општине живи 1.243  становника.  

Своје надлежности Општина остварује у складу са Уставом, Законом о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 
Статутом и другим важећим прописима, којима су дефинисана подручја 
одговорности, надлежности органа и начин финансирања. Према Одлуци Владе 
Републике Српске о степену развијености јединица локалне самоуправе у 
Републици Српској за 2021. годину („Службени гласник Републике Српске“ број 
102/20), Општина је сврстана у изразито неразвијене јединице локалне самоуправе.   

Органи Општине су Скупштина општине и начелник Општине. Скупштина општине, 
коју чини 13 одборника, је орган одлучивања, а начелник Општине, као носилац 
извршне власти заступа и представља Општину. 

Средства за рад Општине обезбијеђена су из пореских и непореских прихода, 
грантова, трансфера између различитих јединица власти, задуживања и осталих 
примитака. 

Ревизијом су обухваћени финансијски извјештаји Општине (у даљем тексту: 
финансијски извјештаји), које чине финансијски извјештаји Административне 
службе, јер Општина нема нижих буџетских корисника. 

На Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији Општине Језеро за период 
01.01-31.12.2021. године, није било примједби. 

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

2. Провођење препорука из претходног извјештаја 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске провела је финансијску 
ревизију Општине за 2018. годину и сачинила извјештај у коме је дато укупно 14 
препорука и то шест  препорука везаних за финансијске извјештаје и осам препорука 
за усклађеност. Општина је Главној служби за ревизију јавног сектора Републике 
Српске доставила одговор у којем износи радње које су предузете ради 
превазилажења пропуста и неправилности утврђених у ревизијском извјештају за 
период 01.01-31.12.2018. године, у складу са чланом 21. став (3) Закона о ревизији 
јавног сектора Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 98/05 
и 20/14). 

Од укупног броја датих препорука проведене су четири препоруке. Двије препоруке, 
које се односе на доношења планских докумената за утрошак намјенских средстава 
(тачка 3. извјештаја) и евиденције судских спорова (тачка 6.6. извјештаја), проведене 
су дјелимично. Осам препорука, које се односе на попис имовине и обавеза (тачка 
3. извјештаја), јавне набавке (тачка 4. извјештаја), сачињавање књиговодствених 
исправа и успостављање и вођење пословних књига (тачке 3., 6.1.2.1., 6.3.1.1. и 
6.3.2.1. извјештаја), признавање, евидентирање и исказивање пословних 
трансакција (тачке 6.1.1., 6.1.2., 6.3.1. и 6.3.2. извјештаја), обрачун и уплату пореза и 
доприноса на уговоре о дјелу (тачка 6.1.2.1. извјештаја), средства у припреми (тачка 
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6.3.1.2. извјештаја), Извјештај о новчаним токовима (тачка 6.4. извјештаја) и 
Напомене уз финансијске извјештаје (тачка 6.7. извјештаја), нису проведене. 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе Општине Језеро („Службени гласник општине Језеро“ број 4/18 и 
6/21) уређени су унутрашња организација и систематизација радних мјеста са 
описом послова, услови за обављање послова, статус запосленог, потребан број 
извршилаца, јавност рада и друга питања значајна за унутрашњу организацију 
Општинске управе. Систематизовано је 17 радних мјеста за исто толико 
извршилаца, од којих 14 службеника, три намјештеника и шеф кабинета начелника. 
Систематизацијом нису обухваћена радна мјеста функционера дефинисна Законом 
о статусу функционера јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број 96/05 и 98/13). У Општинској управи је на дан 31.12.2021. године било 
14 запослених и то седам на неодређено вријеме, три на одређено вријеме и четири 
општинска функционера (предсједник и потпредсједник Скупштине општине, 
начелник и замјеник начелника Општине).  

Радни однос је током 2021. године престао за седам запослених (од тога за два 
приправника по истеку приправничког стажа, четири извршиоца на одређено вријеме 
по истеку уговора и вршиоца дужности секретара по рјешењу Скупштине општине), 
а заснован је са два нова запослена (једним извршиоцем на одређено вријеме и 
секретаром Скупштине општине након проведене конкурсне процедуре). 

Плате приправника биле су утврђене у износу нижем од 80% бруто плате за њихову 
стручну спрему и истима нису одобрене и исплаћене накнаде трошкова за топли 
оброк и превоз, што није у складу са чланом 125. Закон о раду („Службени гласник 
Републике Српске“ број 1/16, 66/18, 91/21 и 119/21) и чланом 7., 10. и 11. Посебног 
колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске" број 20/17, 85/18, 69/21 и 8/22).  

Општина је од 2009. године у систему трезорског пословања, али систем 
књиговодства и рачуноводства није организован на начин који омогућава 
свеобухватно евидентирање као и откривање и спречавање погрешно 
евидентираних пословних догађаја у складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и 
ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 94/15 и 
78/20), јер евидентирaње у помоћној књизи обавеза (АП модул) и главној књизи 
трезора јединице локалне самоуправе (ГКТ) није потпуно и ажурно, те се не врши 
плаћање кроз трезорску апликацију (из АП модула), усљед чега салдо и промет 
обавеза у помоћној и главној књизи нису усклађени. Такође, Општина не води 
помоћне књиге за непокретности, постројења и опрему (аналитички за свако 
појединачно средство), потраживања и друге билансне позиције, нити врши 
усклађивање промета и стања помоћних са прометом и стањем у главној књизи, што 
није у складу са чланом 11. и 17. став (3) Закона о рачуноводству и ревизији 
Републике Српске и 27. Закона о Трезору („Службени гласник Републике Српске“ 
број 28/13 и 103/15).  

За дио насталих пословних догађаја Општина није сачинила вјеродостојне 
књиговодствене исправе које одражавају суштину пословног догађаја на који се 
односе, није вршила евидентирање књиговодствених промјена у пословним књигама 
или је евидентирање вршила на начин који није обезбиједио исправност унесених 
података и могућност увида у временски редослијед извршеног уноса пословних 
догађаја, што није у складу са чланом 8. и 12. став (4) и (5) Закона о рачуноводству 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

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

 

 

и ревизији Републике Српске и чланом 14. став (2) Закона о трезору. Наведено је 
довело до грешака у финансијским извјештајима, како је утврђено у тачкама 6.1.1., 
6.1.2., 6.3.1. и 6.3.2. извјештаја. 

Дневник благајне није вођен у два примјерка, евидентирање промјена на готовини у 
благајни није вршено на крају сваког дана у којем је настала промјена, а 
евидентирање у главној књизи вршено је неколико мјесеци након настанка промјене 
у благајни, што није у складу са чланом 9. и 11. став (8) Закона о рачуноводству и 
ревизији Републике Српске. У току ревизије вођење дневника благајне за 2022. 
годину успостављено је у складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији 
Републике Срспке, те сходно томе није дата препорука.  

У складу са одредбама Правилника о садржају извјештаја и начину извјештавања о 
систему финансијског управљања и контроле („Службени гласник Републике 
Српске“ број 1/22), Општина је сачинила годишњи извјештај електронским 
попуњавањем обрасца Извјештај о спровођењу планираних активности на 
успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле за 2021. 
годину, са прилозима. У Општини је у току ревизије успостављена књига пословних 
процеса и формиран регистар ризика, који се планирају увести у PIFC апликацију. 

Скупштина oпштине није донијела План утрошка средстава по основу водних 
накнада за 2021. годину, што није у складу са чланом 195. Закона о водама 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 50/06, 92/09, 121/12 
и 74/17) и Програм средстава за обављање комуналних дјелатности заједничке 
потрошње за 2021. годину, што није у складу са чланом 21. став (2) и (3) Закона о 
кумуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11 и 
100/17). 

Право на коришћење и висину трошкова репрезентације и право употребе 
службеног возила, није утврђено интерним актом, а у пословним књигама су 
евидентирани расходи по наведеном основу. 

Годишњи попис имовине и обавеза Општине, са стањем на дан 31.12.2021. године, 
није извршен у складу са чланом 15. став (3), 17. став (4) и 20. Правилника о начину 
и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Републике Српске“ број 45/16 и 113/21), јер 
пописне листе нефинансијске имовине у сталним средствима не садрже инвентурне 
бројеве за свако средство,  пописне листе за потраживања и обавезе нису сачињене, 
а извјештај о извршеном попису не садржи упоредни преглед стварног и 
књиговодственог стања пописане имовине. 

Сходно горе наведеном и већини тачака овог извјештаја успостављени систем 
интерних контрола није функционисао на начин да обезбиједи истинито и фер 
извјештавање и усклађеност са важећим законима и прописима. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 

- успоставе и ажурно воде помоћне књиге за непокретности, 
постројења и опрему, потраживања и обавезе, те врши усклађивање 
промета и стања помоћних са прометом и стањем у главној књизи, у 
складу са чланом 11. и 17. став (3) Закона о рачуноводству и ревизији 
Републике Српске и чланом 27. Закона о трезору,  

- сачињавање и евидентирање књиговодствених исправа врши у 
складу са чланом 9. и 12. став (4) и (5) Закона о рачуноводству и 
ревизији Републике Српске и чланом 14. став (2) Закона о трезору, 
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- попис имовине и обавеза врши у складу са чланом 15. став (3), 17. став 
(4) и 20. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза. 

Препоручује се Скупштини општине да донесе План утрошка средстава по 
основу водних накнада у складу са чланом 195. Закона о водама Републике 
Српске и Програм средстава за обављање комуналних дјелатности 
заједничке потрошње у складу са чланом 21. став (2) и (3) Закона о 
кумуналним дјелатностима. 

4. Набавке 

Планом јавних набавки за 2021. годину Општина је планирала провођење 10 
поступака, процијењене вриједности 245.000 КМ без пореза на додату вриједност (у 
даљем тексту: ПДВ). Планирано је провођење једног отвореног поступака (210.000 
КМ) и девет директних споразума (35.000 КМ). План јавних набавки чија је вриједност 
већа од 50.000 КМ за робе и услуге, није објављен на интернет страници Општине, 
што није у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Српске“ број 38/14). 

Према извјештају о реализацији јавних набавки, проведена су 84 поступка јавних 
набавки уговорене вриједности од 337.742 КМ (без ПДВ-а) и то отворени поступак за 
набавку услуге дугорочног банкарског кредита (202.230 КМ), конкурентски захтјев за 
достављање понуда за грађевинске радове на изради свлачионица и мокрих 
чворова у објекту ОШ „Вук Караџић“ у Језеру (23.322 КМ) и 82 директна споразума 
(112.190 КМ). Директним споразумима вршене су набавке роба, услуга и радова које 
се односе на набавку кану чамаца и опреме (8.643 КМ), санацију путева (8.149 КМ), 
услугу реализације програма „Ритам Европе“ за дјецу и омладину (6.841 КМ), превоз 
ученика (6.838 КМ), израду главног пројекта вртића, павиљона и котловнице (6.000 
КМ), технички пријем објекта моста и спортске дворане (5.990 КМ), система за 
хлорисање воде (5.981 КМ), огревног древета (5.250 КМ), туристичке сигнализације 
(4.359 КМ), контејнера (4.050 КМ), услуга одржавање јавне расвјете и депоновања 
отпада, набавку рачунарске опреме, тонера, канцеларијског материјала, горива, 
услуга поправке службеног возила, репрезентације, робе широке потрошње и др.  

Ревизијским испитивањима oбухвaћeни су отворени поступак (202.230 КМ), 
конкурентски захтјев за достављање понуда (23.322 КМ) и 22 набавке директним 
споразумом (85.533 КМ), што је 92% од укупне вриједности проведених набавки. 

Ревизијом је утврђено сљедеће: 

 због грешака у објављеној тендерској документацији и обавјештењу о 
набавци услуге дугорочног кредитног задужења Општине Језеро, у којима 
није била предвиђена могућност провођења е-аукције, Општина је поништила 
поступак набавке и покренула нови, што није у складу са чланом 69. став (3) 
Закона о јавним набавкама, 

 код већег броја директних споразума није претходно тражен писмени 
приједлог цијене или понуда од једног или више понуђача, што није у складу 
са чланом 90. Закона о јавним набавкaма, 

 Општина није путем система Е-набавке на Порталу јавних набавки објавила 
обавјештење о додјели уговора на основу резултата отвореног поступка и 
доставила извјештаје за поступке конкурентског захтјева за достављање 
понуде и директне споразуме, нити је на својој интернет страници објавила 
основне елементе уговора за поступке јавних набавки, што није у складу са 
чланом 74. и 75. Закона о јавним набавкама и чланом 11. Упутства о условима 
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и начину објављивања обавјештења и достављања извјештаја у поступцима 
јавних набавки („Службени гласник БиХ“ број 90/14 и 53/15). 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се планирање, 
провођење и извјештавање о набавкама, врши у складу са чланом 17., 69., 74., 
75. и 90. Закона о јавним набавкама. 

5. Припрема и доношење буџета 

Одлуке о усвајању и извршењу Буџета за 2021. годину у износу од 810.500 КМ, 
Скупштина општине донијела је 11.01.2021. године. Одлуке о усвајању и извршењу 
Ребаланса буџета за 2021. годину, у износу од 1.663.000 КМ, донесене су 26.03.2021. 
године, а одлуке о усвајању и извршењу Другог ребаланса буџета за 2021. годину у 
износу од 2.093.770 КМ, донесене су 24.12.2021. године. 

Другим ребалансом су планирани буџетски приходи у износу од 1.225.770 КМ и то 
порески приходи (478.000 КМ), непорески приходи (163.500 КМ), грантови (40.000 
КМ) и трансфери од ентитета (544.270 КМ). Примици су планирани у износу од 
868.000 КМ и то примици за нефинансијску имовину (15.000 КМ), примици од 
задуживања (850.000 КМ) и остали примици (3.000 КМ).  

Буџетски расходи одобрени су у износу од 635.400 КМ и то расходи за лична 
примања запослених (310.000 КМ), расходи по основу коришћења роба и услуга 
(140.000 КМ), расходи финансирања и други финансијски трошкови (25.000 КМ), 
субвенције (10.000 КМ), грантови (35.000 КМ), дознаке на име социјалне заштите које 
се исплаћују из буџета (105.000 КМ), трансфери између различитих јединица власти 
(400 КМ) и буџетска резерва (10.000 КМ). Издаци су планирани у износу од 1.458.370 
КМ и то издаци за нефинансијску имовину (744.672 КМ), издаци за отплату дугова 
(497.350 КМ) и остали издаци (216.348 КМ).  

Након усвајања Другог ребаланса буџета донесена је једна одлука о реалокацији 
средстава у укупном износу од 59.500 КМ.  

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

6. Финансијски извјештаји 

Општина је сачинила финансијске извјештаје за 2021. годину на обрасцима 
прописаним Правилником о финансијском извјештавању буџетских корисника 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 15/17). 

У биланс стања Општина није укључила сразмјерно учешће у нето имовини 
контролисаних ентитета (КП „Сињаково“ а.д. Језеро и новоосновано предузеће ЈП 
“Комунално Језеро Плива” д.о.о. Језеро), у складу са чланом 123. став (3) и (4) 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“ број 
115/17 и 118/18) и сходно томе финансијски извјештај није у форми консолидованог. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се сачињавање 
Консолидованог биланса стања врши у складу са чланом 123. став (3) и (4) 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 
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6.1. Извјештај о извршењу буџета 

Извршење буџета Општине за период 01.01-31.12.2021. године исказано је у 
обрасцу Периодични извјештај о извршењу буџета (у даљем тексту: ПИБ) и обрасцу 
Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима (у даљем 
тексту: ПИФ). 

Општина је у обрасцу ПИБ за 2021. годину исказала буџетске приходе и примитке у 
износу од 2.000.979 КМ, што је 4% ниже од Другог ребаланса буџета, док су укупни 
расходи и издаци исказани у износу од 1.914.582 КМ, што је 9% ниже од Другог 
ребаланса буџета.  

У обрасцу ПИФ исказани су приходи и примици, расходи и издаци евидентирани на 
рачуноводственом фонду 01. 

Скупштина општине је дана 20.10.2022. године донијела Закључак о усвајању 
Извјештаја о извршењу буџета Општине Језеро за 2021. годину.   

6.1.1. Приходи и примици 

Општина је у обрасцу ПИФ исказала укупне приходе и примитке у износу од 
2.000.979 КМ. Приходи су исказани у износу од 1.150.979 КМ, а примици у износу од 
850.000 КМ. 

6.1.1.1. Приходи  

Приходе чине порески приходи, непорески приходи, грантови и трансфери између 
јединица власти. 

Порески приходи исказани су у износу од 496.580 КМ. Највећим дијелом односе се 
на индиректне порезе (472.598 КМ), порезе за лична примања и приходе од 
самосталних дјелатности (17.798 КМ) и порезе на имовину (5.688 КМ). 

Непорески приходи исказани су у износу од 89.392 КМ. Односе се на приходе од 
закупа и ренте (3.600 КМ), административне накнаде и таксе (5.948 КМ), комуналне 
накнаде и таксе (1.509 КМ), накнада по разним основама (50.471 КМ) и остале 
непореске приходе (27.864 КМ). 

Приходи од закупа и ренте остварени су по основу уплата од стране четири закупца 
општинских пословних простора (3.600 КМ).  

Накнаде по разним основама највећим дијелом односе се на накнаде за коришћење 
шума и шумског земљишта (27.126 КМ), комуналних добара од општег интереса 
(9.093 КМ), воде за узгој рибе (3.215 КМ) и накнада за узгој рибе у кавезима (8.153 
КМ). 

Скупштина општине је донијела План утрошка средстава по основу накнаде 
дефинисане чланом 89. Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“, 
број 75/08, 60/13 и 70/20), на који је сагласност дало Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске. Скупштини општине поднесен је 
извјештај о утрошку средстава остварених по основу наведених накнада. 

Остали непорески приходи највећим дијелом се односе на приходе од рефундације 
плата приправника од ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске (12.050 КМ) и 
рефундације накнада плата за породиљско одсуство (9.388 КМ). 

Остали непорески приходи и финансијски резултат текуће године исказани су у 
већем износу за 9.388 КМ, а у мањем износу примици за накнаде плата за 
породиљско одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног 
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осигурања, јер примљене рефундације од ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту 
Републике Српске нису евидентиране у складу са чланом 80. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се евидентирање 
рефундација по основу породиљског одсуства од фонда обавезног 
социјалног осигурања врши у складу са чланом 80. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

Грантови су исказани у износу од 12.823 КМ. Чине их гантови из иностранства и 
грантови из земље. 

Грантови из иностранства исказани су у износу од 7.823 КМ. Односе се на дио 
донираних средства од стране Савјета Европе за финансирање Споразума о 
сарадњи у провођењу пројекта „Веслањем до чишће ријеке Пливе“. Споразум су 
потписале Општина Језеро и Општина Јајце у циљу међуопштинске сарадње на 
побољшању животне средине у регији ријеке Пливе. Пројектом су предвиђена 
средства у укупном износу од 19.558 КМ или 10.000 € која ће у потпуности 
обезбиједити Савјет Европе. 

Грантови у земљи односе се на  одобрена и уплаћена средства од стране Фонда за 
заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за 
финаснирање Пројекта „Набавка система за хлорисање воде на јавном водоводу-
Систем капавац“ (укупна вриједности пројекта износи 6.997 КМ са ПДВ). 

Трансфери од ентитета исказани су у износу од 552.184 КМ. Највећим дијелом 
односе се на трансфер за пројекат изградње дјечјег вртића по Одлуци Владе 
Републике Српске из Програма јавних инвестиција (364.270 KM), трансферe 
Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске за подршку 
неразвијеним и изразито неразвијеним општинама (92.800 КМ), за пројекте који се 
не финансирају из буџета Републике Српске и то пројекат Ритам Европе (6.800 КМ), 
пројекат Фондације Мозаик (6.000 КМ) и пројекат Израде свлачионица и мокрих 
чворова у згради Основне школе „Вук Караџић“ у Језеру (8.400 КМ), те трансфере 
Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске (35.591 KM) за 
финансирање права утврђених Законом о социјалној заштити Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20) и 
Републичког секретаријата за расељена лица и миграције за санацију локалног пута 
у Присоју (30.000 KM). 

6.1.1.2. Примици 

Примици су исказани у износу од 850.000 КМ и у цијелости се односе на примитке 
по основу дугорочног кредита одобреног Општини од стране Комерцијалне банке 
а.д. Бања Лука (детаљније образложено у тачки 6.3.2.1. извјештаја). 

Остали примици су мање исказани за 9.388 КМ по основу примљених рефундација 
за накнаде плата за породиљско одсуство (тачка 6.1.1.1. извјештаја). 

6.1.2. Расходи и издаци 

Расходи и издаци исказани су у укупном износу од 1.914.582 КМ и то расходи у 
износу од 564.069 КМ и издаци у износу од 1.350.513 КМ.  
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6.1.2.1. Расходи 

Расходе чине текући расходи (563.812 KM) и трансфери између јединица власти 
(257 KM). 

Текуће расходe чине расходи за лична примања запослених, расходи по основу 
коришћења робе и услуга, расходи финансирања и други финансијски трошкови, 
грантови и дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине. 

Расходи за лична примања запослених исказани су у износу од 299.746 КМ. Односе 
се на расходе за бруто плате запослених и бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених по основу рада.  

Расходи за бруто плате запослених исказани су у износу од 275.924 КМ. Односе се 
на нето плате након опорезивања (226.873 КМ), порез (5.039 КМ) и доприносе на 
плате (44.012 КМ).  

Основ за обрачун плата и накнада запослених у Општинској управи дефинисан је 
Правилником о платама и осталим личним примањима запослених у 
Административној служби Општине Језеро („Службени гласник општине Језеро“ 
број 1/13, 7/14, 4/15, 3/16 и 4/17), који није усклађен са чланом 4а., 5. став (6) и 6. 
Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске, јер није утврђена плата прије опорезивања и коефицијенати у 
којима је садржан порез на лична примања, примјењивани су нижи коефицијенти и 
цијена рада (100 КМ) за обрачун основне плате запослених, док је по рјешењу 
начелника Општине вршено линеарно увећање плате службеника, намјештеника (80 
КМ) и општинских функционера (30 КМ).  

Појединачни колективни уговор за запослене у Општинској управи Језеро, којим су 
извршена усклађивања са Посебним колективним уговором за запослене у области 
локалне самуправе Републике Српске, донесен је 31.12.2021. године, те сходно томе 
није дата препорука. 

Oбрасци платних листи не садрже податке о порезу и доприносима, јер су исти 
обрачунати на укупне мјесечне нето плате за све запослене. Порез и доприноси 
(јануар, јули и децембар) обрачунати су у већем износу, доприноси пријављени 
Пореској управи Републике Српске за 2021. годину мањи су од обрачунатих, а 
мјесечне пријаве за порез нису редовно подношене у складу са чланом 61. став (4) 
Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ број 60/15, 5/16, 
66/18, 105/19, 123/20, 49/21 и 119/21). Износи исказани на обрасцима платних листи, 
рекапитулацији личних примања и налозима за књижење дијелом нису међусобно 
усклађени, што није у складу са чланом 9. став (1) Закона о рачуноводству и ревизији 
Републике Српске.  

У складу са измјенама законских прописа, Општина је у 2022. години прешла на нови 
начин обрачуна плата заснован на утврђеној бруто плати, те почела да врши 
обрачун пореза и доприноса појединачно за сваког запосленог, те сходно томе није 
дата препорука. 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада исказани су у износу од 23.822 КМ. Односе се на нето накнаде за топли 
оброк (14.362 КМ), превоз на посао и са посла (692 КМ), дневнице за службена 
путовања (80 КМ) и припадајуће порезе и доприносе на накнаде (8.688 КМ). 

Због неевидентирања у пословним књигама дијела обрачунатих расхода за лична 
примања запослених (36.355 КМ), неисправног евидентирања обрачунатих плата 
приправника на осталим некласификованим расходима (5.500 КМ), те признавања 
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накнада плата за вријеме породиљског одсуства на терет расхода (6.237 КМ), 
расходи за бруто плате запослених исказани су у мањем износу најмање за 18.799 
КМ, расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада за 16.819 КМ, остали некласификовани расходи у већем износу за 5.500 
КМ, а издаци за накнаде плата за породиљско одсуство које се рефундирају од 
фонда обавезног социјалног осигурања у мањем износу за 5.763 КМ,  што није у 
складу са чланом 93. став (2) и (4) и 95. став (1) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике, те чланом 91. став (1) и 92. став (10) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 98/16, 115/17 и 118/18). По овом основу 
финансијски резултат текуће године исказан је у већем износу за 30.118 КМ.  

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се евидентирање 
расхода за лична примања запослених врши у складу са чланом 93. став (2) и 
(4) и 95. став (1) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и 
чланом 91. став (1) и 92. став (10) Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.  

Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од 123.450 КМ. 
Односе се на расходе по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга, режијског материјала, текућег одржавања, путовања и 
смјештаја, стручних услуга, одржавања јавних површина и заштите животне средине 
и на остале некласификоване расходе.  

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 
исказани су у износу од 10.998 КМ. Највећим дијелом се односе на расходе по основу 
утрошка електричне енергије (947 КМ), коришћења фиксних телефона (2.750 КМ), 
мобилних телефона (2.425 КМ) и поштанских услуга (4.103 КМ).  

Расходи за режијски материјал исказани су у износу од 2.146 КМ. Односе се на 
расходе за компјутерски материјал, обрасце и папир, регистраторе, фасцикле и 
омоте, остали канцеларијски материјал и материјал за одржавање чистоће.  

Расходи за текуће одржавање исказани су у износу од 4.417 КМ. Због погрешне 
класификације расхода по основу утрошка дрвета, исказани су у већем, а расходи 
по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга у мањем износу 
за 3.925 КМ.  

Расходи по основу путовања и смјештаја исказани су у износу од 5.523 KМ и 
највећим дијелом се односе на расходе по основу утрошка горива (5.263 КМ).  

Рачуни за настале трошкове горива, исхране и репрезентације ван територије 
Општине, на основу којих су вршене исплате подносиоцу истих, нису оправдани кроз 
путне налоге као доказ да су настали у службене сврхе од стране овлаштеног лица, 
а подносиоцу путних налога за службена путовања нису обрачунате и исплаћене 
дневнице, што није у складу са Одлуком о висини наканде трошкова за службена 
путовања у земљи и иностранству за запослене у Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“ број 57/21).  

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се путни налози 
попуњавају и да се накнада трошкова превоза, дневница и репрезентације на 
службеном путовању признаје у складу са Одлуком о висини наканде 
трошкова за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у 
Републици Српској.  
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Расходи за стручне услуге исказани су у износу од 3.005 KM. Највећим дијелом се 
односе на услуге платног промета (2.962 КМ). 

Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 
исказани су у износу од 11.896 КМ. Односе се на расходе за услуге чишћења јавних 
површина (2.020 КМ) и расходе по основу утрошка електричне расвјете на јавним 
површинама (9.876 КМ).  

Остали некласификовани расходи исказани су у износу од 85.465 КМ. Односе се на 
бруто накнаде скупштинским одборницима (72.362 КМ), бруто накнаде по уговору о 
дјелу (5.640 КМ), репрезентацију (4.916 КМ), организацију пријема и манифестација 
(2.109 КМ) и израду медаља, плакета и сл. (438 КМ). 

Бруто накнаде скупштинским одборницима исказане су по основу бруто износа 
одборничког додатка за 11 одборника. Нето одборнички додатак је Одлуком 
Скупштине општине Језеро од 22.02.2018. године утврђен у износу од 50% просјечне 
нето плате исплаћене за запослене у Општинској управи за претходну годину (не 
укључујући плате функционера). У 2021. години одборнички нето додатак обрачунат 
је и исплаћен у мјесечном износу од 320 КМ.  

Бруто накнаде по уговору о дјелу су због погрешне класификације обрачунатих 
плата два приправника исказане у већем, а расходи за бруто плате запослених у 
мањем износу од 5.500 КМ, што није у складу са чланом 91. став (1) и 92. став (10) 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике (образложено у Расходи за лична примања).  

Општина je у 2021. години закључила девет уговора о дјелу укупне нето вриједности 
3.020 КМ. За уговоре о дјелу нису обрачунати нити плаћени порез и доприноси у 
износу од 1.097 КМ, што није у складу са чланом  3. и 4. Закона о порезу на доходак 
и чланом 6. тачка 4) Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“ 
број 114/17, 112/19, 49/21 и 119/21).  

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се на накнаде по уговору 
о дјелу врши обрачун и уплата пореза и припадајућих доприноса, у складу са 
чланом 3. и 4. Закона о порезу на доходак и чланом 6. став (1) тачка 4) Закона 
о доприносима. 

Због неевидентирања у пословним књигама бруто расхода по закљученим 
уговорима о дјелу и дијела расхода за набављене робе и услуге, расходи су 
исказани у мањем, а финансијски резултат текуће године у већем износу за најмање 
46.853 КМ. Од тога, расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга за најмање 6.341 КМ, расходи за режијски 
материјал за 2.756 КМ, расходи за текуће одржавање за 7.016 КМ, расходи за 
стручне услуге за 6.306 КМ, расходи за услуге одржавања јавних површина и 
заштите животне средине за 10.042 КМ и остали некласификовани расходи за 14.392 
КМ. По том основу у мањем износу исказане су обавезе за набавку роба и услуга у 
земљи за 24.661 КМ и обавезе према физичким лицима за 1.097 КМ. Наведено није 
у складу са чланом 82. став (6) и 93. став (2) и (4) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике.  

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се евидентирање 
расхода по основу коришћења роба и услуга и припадајућих обавеза врши у 
складу са чланом  82. став (6) и 93. став (2) и (4) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике.  
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Грантови у износу од 35.450 КМ највећим дијелом се односе на текуће грантове у 
земљи спортским и омладинским организацијама и удружењима (6.800 КМ) за 
реализацију програма „Ритам Европе“, остале текуће грантове непрофитним 
субјектима у земљи (20.000 КМ) за реконструкцију војничког гробља из средстава 
одобрених од стране Министарства рада и борачко инвалидске заштите Републике 
Српске и остале капиталне грантове у земљи (8.000 КМ) за набавку стамбеног 
контејнера за социјално угрожену породицу из расподијељених средстава игара на 
срећу од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.  

Грантови  су исказани у већем, а финансијски резултат текуће године у мањем 
износу за 28.000 КМ, јер расходи и обавезе по основу осталих текућих грантова 
непрофитним субјектима и осталих капиталних грантова у земљи нису настали у 
обрачунском периоду у коме су евидентирани (средства одобрена рјешењима 
министарстава примљена су и расподјељена у 2022. години), што није у складу са 
чланом 82. став (5) и (6) и чланом 93. став (2) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике.  

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се евидентирање 
грантова и припадајућих обавеза врши у одговарајућем обрачунском 
периоду, сходно  члану 82. став (5) и (6) и 93. став (2) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике.  

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине исказане 
су у износу од 82.706 КМ и у потпуности се односе на дознаке грађанима. Чине их 
дознаке корисницима социјалне помоћи (65.232 КМ), новорођеној дјеци (4.800 КМ), 
џепарац дјеци социјално угрожених породица за одлазак на љетовање по пројекту 
Социјализација дјеце (639 КМ), помоћ пензионерима (1.300 КМ), превоз ученика 
(7.865 КМ) и једнократне новчане помоћи на име тешке болести или тешке 
материјалне ситуације (2.870 КМ).  

Због неевидентирања у пословним књигама расхода за набавку огрева за породице 
погинулих бораца и прехрамбених пакета за социјално угрожене породице, дознаке 
за текуће помоћи грађанима у натури које се исплаћују из буџета општине исказане 
су у мањем износу за 3.358 КМ, што није у складу са чланом 93. став (2) и (4) 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике.  

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се евидентирање 
текућих помоћи грађанима у натури које се исплаћују из буџета општине 
врши у складу са чланом 93. став (2) и (4) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике.  

6.1.2.2. Издаци  

Издаци су исказани у укупном износу од 1.350.513 КМ. Односе се на издатке за 
нефинансијску имовину, отплату дугова и остале издатке.  

Издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 464.524 КМ. Односе се на 
издатке за прибављање зграда и објеката, од чега за објекте образовних институција 
(409.270 КМ), путева (51.756 КМ) и водовода (3.499 КМ). Износ од 439.270 КМ 
евидентиран је по основу резервисања буџетских средстава планираних за 
изградњу дјечијег вртића (409.270 КМ) и санацију пута у насељеном мјесту Присоје 
(30.000 КМ).  



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Језеро за период 

01.01-31.12.2021. године 
21 

 

Због погрешних класификација издатака за набавку туристичке сигнализације, 
санације пута у мјесту Присоје и Перућица и пројектне документације за објекат 
спортске дворане, издаци за изградњу, прибављање зграда и објеката исказани су 
у већем износу за 15.360 КМ, док су мање исказани издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и адаптацију путева (6.760 КМ), набавку специјалне 
опреме (5.101 КМ) и издаци по основу датих аванса у земљи (3.499 КМ).  

Због неевидентирања у пословним књигама издатака и нефинансијске имовине за 
набављене контејнере за одвоз смећа, кану чамце са пратећом опремом, рачунарску 
опрему и услугу израде урбанистичко техничких услова и главног пројекта вртића, 
павиљона и котловнице, издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 
исказани су у мањем износу за 6.997 КМ и издаци за набавку постројења и опреме 
за 12.850 КМ. По том основу, у мањем износу исказана је и вриједност постројења и 
опреме за 3.055 КМ, објеката у припреми за 6.997 КМ и обавеза из пословања у 
земљи за 4.891 КМ, што није у складу са чланом 27., 42. став (1), 82. став (6) и 96. 
став (4) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.  

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се евидентирање 
нефинансијске имовине, припадајућих обавеза и издатака врши у складу са 
чланом 27., 42. став (1), 82. став (6) и 96. став (4) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике.  

Издаци за отплату дугова исказани су у износу од 517.289 КМ. Односе се на издатке 
за отплату неотплаћеног дијела дугорочног намјенског кредита одобреног 22.12.2017. 
године од стране Комерцијалне банке а.д. Бања Лука (506.753 КМ) и отплате четири 
рате приспјеле главнице новог кредита (10.536 КМ). 

Остали издаци исказани су у износу од 368.700 КМ. Скупштина општине је 
18.03.2021. године донијела Одлуку о усвајању Плана измирења неизмирених 
обавеза из претходног периода у укупном износу од 368.700 КМ и то из кредитних 
средстава у износу од 242.630 КМ и властитих извора у износу од 126.070 КМ.  
Позитивно мишљење на План за измирење неизмирених обавеза пренесених из 
претходног периода дао је Фискални савјет Републике Српске. У складу са 
наведеним планом, из кредитних средстава извршено је измирење обавеза према 
Мркоњићпутевима д.о.о. Мркоњић Град (72.259 КМ) и Пореској управи Републике 
Српске (170.371 КМ), док су из властитих средстава измирене друге пренесене 
обавезе из ранијих година (126.070 КМ).  

Остали издаци исказани су у мањем износу за 5.763 КМ по основу исплаћених 
накнада плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда обавезног 
социјалног осигурања, а које су евидентиране као расход (тачка 6.1.2.1. извјештаја), 
док су остала краткорочна разграничења за накнаде плата за вријеме породиљског 
одсуства које се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања (за која 
нису поднесени захтјеви за рефундацију по издатом рјешењу ЈУ Јавни фонд за 
дјечију заштиту Републике Српске) исказана у мањем износу од 5.297 КМ, што није 
у складу са чланом 80. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама 
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се евидентирање 
издатака, потраживања и разграничења за накнаде плата за вријеме 
породиљског одсуства које се рефундирају од фонда обавезног социјалног 
осигурања врши у складу са чланом 80. Правилника о рачуноводству, 
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рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 

6.1.3. Буџетски резултат (суфицит/дефицит) 

У обрасцу ПИБ и ПИФ исказан је суфицит у износу од 122.386 КМ, који представља 
разлику између збира прихода (без прихода обрачунског карактера) и примитака за 
нефинансијску имовину и збира расхода (осим расхода обрачунског карактера) и 
издатака за нефинансијску имовину. Због погрешно евидентираних прихода за 
примљене рефундације (9.388 КМ) и расхода за исплаћене накнаде плата за 
породиљско одсуство (6.237 КМ), неевидентираних обрачунатих расхода за лична 
примања запослених (36.355 КМ), неевидентираних расхода за прибављене робе и 
услуге (46.853 КМ) и издатака за нефинансијску имовину (19.847 КМ), те више 
евидентираних расхода по основу грантова (28.000 КМ), како је образложено у 
тачкама 6.1.1.1., 6.1.2.1. и 6.1.2.2. извјештаја, суфицит је исказан у већем износу 
најмање за 78.206 КМ.   

6.1.4. Нето финансирање 

Нето финансирање je исказано у негативном износу од 35.989 КМ, а представља 
збир нето задуживања и осталих нето примитака. Нето финансирање је мање 
исказано за 3.625 КМ због неевидентирања примитака од рефундација (9.388 КМ) и 
издатка за исплаћене накнаде плата за породиљско одсуство (5.763 КМ), како је 
наведено у тачкама  6.1.1.1. и 6.1.2.1. извјештаја. 

6.1.5. Разлика у финансирању  

У обрасцу ПИБ и ПИФ исказана је позитивна разлика у финансирању у износу од 
86.397 КМ, а представља разлику између исказаних буџетских прихода и примитака 
(2.000.979 КМ) и буџетских расхода и издатака (1.914.582 КМ). Исказана позитивна 
разлика у финансирању мања је за 74.581 КМ. 

6.2. Биланс успјеха 

Приходи и расходи исказани у билансу успјеха, поред прихода и расхода исказаних 
у обрасцу ПИБ и ПИФ, садрже приходе и расходе обрачунског карактера. 

6.2.1. Приходи 

Приходи су исказани у износу од 1.235.749 КМ, а односе се на пореске и непореске 
приходе, грантове, трансфере од ентитета (образложени у тачки 6.1.1.1. извјештаја) 
и приходе обрачунског карактера. 

Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 84.770 КМ. Односе се на 
финансијске приходе обрачунског карактера и остале приходе обрачунског 
карактера.  

Финансијски приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 33.606 КМ. 
Чине их средства текућег гранта одобрена од Министарства рада и борачко 
инвалидске заштите Републике Српске за реконструкцију Војничког гробља у 
Натпољу (20.000 КМ) и Министарства здравља и социјалне заштите (расподјела 
средстава од игара на срећу) за набавку једног стамбеног контејнера (8.000 КМ), која 
су уплаћена у 2022. години, те обрачунски приходи од шумске ренте (5.074 КМ), 
закупа објеката (400 КМ) и комуналне накнаде (132 КМ).  

Остали приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 51.164 КМ и односе 
се на обрачунске приходе евидентиране по основу извјештаја Пореске управе 
Републике Српске из Јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима 
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за 2021. годину. Приходи обрачунског карактера по основу усклађивања вриједности 
финансијске имовине и остали приходи обрачунског карактера евидентирани по 
основу извјештаја Пореске управе Републике Српске, као и финансијски резултат 
текуће године, исказани су у већем износу за 27.802 КМ (тачка 6.3.1.1. извјештаја). 

6.2.2. Расходи 

Расходи су исказани у износу од 654.713 КМ, а чине их текући расходи и трансфери 
између јединица власти (образложени у тачки 6.1.2.1. извјештаја) и расходи 
обрачунског карактера. 

Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 90.644 КМ и највећим 
дијелом чине их расходи по основу амортизације (90.593 КМ). Као што смо навели у 
тачки 6.3.1.2. извјештаја, нисмо се могли увјерити у тачност исказане вриједности 
амортизације. 

Због грешака у евидентирању насталих промјена на потраживањим за порезе и 
непореске приходе по извјештају Пореске управе Републике Српске из Јединствене 
евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима за 2021. годину, расходи 
обрачунског карактера од усклађивања вриједности финансијске имовине исказани 
су у мањем, а финансијски резултат текуће године у већем износу за 5.972 КМ (тачка 
6.3.1.1. извјештаја). 

6.2.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха за период 01.01-31.12.2021. године, као разлика прихода и 
расхода, исказан је позитиван финансијски резултат у износу од 581.036 КМ. Према 
налазу ревизије финансијски резултат у билансу успјеха је исказан у већем износу 
за 92.133 КМ (тачке  6.1.1.1., 6.1.2.1., 6.2.1. и 6.2.2. извјештаја). 

6.3. Биланс стања 

У Билансу стања Општине на дан 31.12.2021. године, исказана је уравнотежена 
вриједност укупне активе и пасиве у износу од 6.333.261 КМ. Према налазу ревизије 
вриједност активе и пасиве је исказана у већем износу за 424.102 КМ (тачке 6.3.1. и 
6.3.2. извјештаја). 

6.3.1. Актива 

Пословна актива је исказана у бруто вриједности од 6.141.869 КМ, исправке 
вриједности 637.899 КМ и нето вриједности 5.503.970 КМ, а чине је текућа и стална 
имовина. 

6.3.1.1.  Текућа имовина 

Текућа имовина исказана је у бруто вриједности од 639.194 КМ, исправке 
вриједности 108.057 КМ и нето вриједности 531.137 КМ. Односи се на готовину, 
краткорочна потраживања, краткорочна разграничења и краткорочну финансијску 
имовину и разграничења из трансакција са другим јединицама власти. 

Готовина је исказана у износу од 52.741 КМ, а односи се на новчана средства у 
благајни (783 КМ) и новчана средства на банковним рачунима (51.958 КМ).  

На крају извјештајног периода књиговодствено салдo банковних рачуна смањено је 
на терет трајних извора средстава у износу од 54.632 КМ, за који не постоји 
књиговодствена исправа која одражава суштину пословног догађаја, што није у 
складу са чланом 4., 5. и 6. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Такође, у 2021. 
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години извршена су плаћања у износу од најмање 54.037 КМ за лична примања 
(15.448 КМ), робе и услуге (20.275 КМ), социјална давања (3.358 КМ) и 
нефинансијску имовину (14.956 КМ), за које у пословним књигама нису евидентирани 
расходи и издаци. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се пословне промјене 
везане за новчана средства на банковним рачунима евидентирају на основу 
књиговодствене исправе која одражава суштину пословног догађаја у 
складу са чланом 4., 5. и 6. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

Краткорочна потраживања исказана су у бруто вриједности од 423.005 КМ, 
исправке вриједности 108.057 КМ и нето вриједности 314.948 КМ. Највећим дијелом 
односе се на потраживања за ненаплаћене порезе и непореске приходе и остала 
краткорочна потраживања.  

Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе исказана су 
у бруто вриједности од 194.651 КМ, исправке вриједности 32.624 КМ и нето 
вриједности 162.027 КМ. 

Потраживања за порезе и непореске приходе евидентирана на основу извјештаја 
Пореске управе Републике Српске из Јединствене евиденције о пријављеним и 
уплаћеним порезима исказана су у укупном нето износу од 283.418 КМ, а чине их 
дугорочна потраживања за порезе и непореске приходе за које је продужен рок 
плаћања у износу од 121.391 КМ и доспјела потраживања у износу од 248.893 КМ. 
Спорна доспјела потраживања исказана су у негативном износу од 54.242 КМ, а 
корекција вриједности спорних потраживања у износу од 32.624 КМ. За 
евидентирање потраживања за порезе и непореске приходе нису примијењени 
ставови за књижење прописани одредбама Упутства о примјени МРС-ЈС 23 - 
Приходи од трансакција које нису трансакције размјене („Службени гласник 
Републике Српске“ број 109/16), нити је вршено усклађивање почетног и завршног 
стања потраживања са подацима из извјештаја из Јединствене евиденције о 
пријављеним и уплаћеним порезима. Због наведеног, у већем износу су исказана 
дугорочна потраживања за порезе и непореске приходе за 121.001 КМ и доспјела 
редовна и одгођена краткорочна потраживања за 241.300 КМ, а у мањем износу су 
исказана спорна потраживања за 111.025 КМ и корекција вриједности спорних 
потраживања за 24.159 КМ. Расходи обрачунског карактера од усклађивања 
вриједности финансијске имовине исказани су у мањем износу за 5.972 КМ, док су 
приходи обрачунског карактера по основу усклађивања вриједности финансијске 
имовине и остали приходи обрачунског карактера исказани у већем износу за 27.802 
КМ. По овом основу финансијски резултат ранијих година прецијењен је за 241.660 
КМ, а финансијски резултат текуће године за 33.775 КМ. Општина је у току ревизије 
извршила усклађивање почетног стања потраживања за порезе и непореске 
приходе у 2022. години са подацима из извјештаја Пореске управе Републике 
Српске. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се евидентирање 
потраживања за порезе и непореске приходе по извјештају из Јединствене 
евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима врши у складу са одредбама 
Упутства о примјени МРС-ЈС 23 – Приходи од трансакција које нису 
трансакције размјене.  

Остала краткорочна потраживања исказана су у бруто вриједности од 228.054 КМ, 
исправке вриједности 75.433 КМ и нето вриједности 152.621 КМ. 
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Нето вриједност осталих краткорочних потраживања односи се највећим дијелом на 
потраживања из ранијих година за комуналне накнаде (95.452 КМ) и потраживања 
од предузећа у стечају Ангроцентар д.о.о. Језеро (23.563 КМ), те потраживања из 
ревидирне године за грантове за војничко гробље (20.000 КМ) и контејнере (8.000 
КМ). 

За потраживања која нису наплаћена у року од 12 мјесеци од датума доспијећа  
Општина није извршила процјену са становишта њихове наплативости, што није у 
складу са чланом 73. став (1) и (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, те су по 
наведеном основу остала краткорочна потраживања и резултат ранијих година 
исказани у већем, а спорна краткорочна потраживања и корекција вриједности 
краткорочних потраживања у мањем износу за 119.016 КМ. 

Препоручује се начелнику да обезбиједи да се процјена наплативости 
потраживања врши у складу са чланом 73. став (1) и (2) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

Краткорочна разграничења исказана су у вриједности од 19.422 КМ. Чине их 
краткорочно разграничени расходи (8.657 КМ) и остала краткорочна разграничења 
(10.765 КМ). Односе се на затворене авансе из ранијих година и средства пренесена 
са банковног рачуна Општине у поступку принудне наплате по рјешењу Пореске 
управе Републике Српске. У току ревизије Општина је искњижила наведене авансе 
и разграничења на терет финансијског резултата ранијих година. 

Остала краткорочна разграничења су исказана у мањем износу за 5.297 КМ за износ  
накнада плата за вријеме породиљског одсуства које се рефундирају од фондова 
обавезног социјалног осигурања (тачка 6.1.2.2. извјештаја). 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим 
јединицама власти исказана су у вриједности од 144.026 КМ. Највећим дијелом се 
односе на потраживања по основу трансфера од ентитета и то потраживања од 
Министраства управе и локалне самоуправе Републике Српске за средства која се 
додјељују неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе 
(23.200 КМ), за пројекат „Изградња свлачионица и мокрих чворова у згради Основне 
школе у Језеру“ (8.400 КМ) и суфинансирање пројеката „Подршка активостима 
Омладинске банке Језеро у 2021. години“ који је одобрен од стране Фондације 
„Мозаик“ Сарајево (6.000 КМ), од Министарства здравља и социјалне заштите 
Републике Српске за новчана средства везана за социјална давања (3.349 КМ) и 
донаторска средства Владе Републике Србије предвиђена за изградњу дјечијег 
вртића (97.500 КМ). 

Наведена позиција мање је исказана за потраживања по основу трансфера од Владе 
Републике Српске, намијењеног за изградњу дјечијег вртића, у износу од 364.270 КМ 
(тачка 6.3.1.2. извјештаја). 

6.3.1.2. Стална имовина 

Дугорочна финансијска имовина исказана је у вриједности од 121.871 КМ. Односи 
се на дугорочне пласмане (480 КМ) и дугорочна потраживања (121.391 КМ).  

Дугорочна потраживања односе се на потраживања за порезе и непореске приходе 
за које је продужен рок плаћања, која су евидентирана на основу извјештаја из 
Јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима Пореске управе 
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Републике Српске. Исказана су у већем износу за 121.001 КМ (тачка 6.3.1.1. 
извјештаја). 

Нефинансијска имовина у сталним средствима исказана је у бруто вриједности 
од 5.380.804 КМ, исправке вриједности 529.842 КМ и нето вриједности 4.850.962 КМ. 
Односи се на произведену сталну имовину, драгоцјености, непроизведену сталну 
имовину и нефинансијску имовину у сталним средствима у припреми. 

Произведена стална имовина исказана је у бруто вриједности од 4.200.610 КМ, 
исправке вриједности 529.842 КМ и нето вриједности 3.670.768 КМ. Чине је зграде и 
објекти и постројења и опрема. 

Зграде и објекти исказани су у бруто вриједности од 4.044.495 КМ, исправке 
вриједности 437.634 КМ и нето вриједности 3.606.861 КМ. 

Постројења и опрема исказани су у бруто вриједности од 151.415 КМ, исправке 
вриједности 92.208 КМ и нето вриједности 59.207 КМ.  

Због погрешних класификација и пропуста у евидентирању набављене 
нефинансијске имовине, у већем износу исказана је вриједност зграда и објеката 
(8.600), а у мањем износу вриједност постројења и опреме (8.156 КМ) и објеката у 
припреми (6.997 КМ). 

Смањење на позицијама произведене сталне имовине по основу обрачуна 
амортизације за 2021. годину исказано је у укупном износу од 90.593 КМ. Обрачун 
исте је вршен примјеном годишњих стопа амортизације прописаних Правилником о 
примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике („Службени 
гласник Републике Српске“ број 110/16), које нису примјењиване на свако средство 
појединачно, већ на групу средстава, што није у складу са параграфима 59., 66. и 76. 
МРС ЈС 17 -  Некретнине, постројења и опрема. По основу напријед наведеног нисмо 
се могли увјерити у тачност исказане вриједности амортизације као и исказане нето 
вриједности произведене сталне имовине. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се обрачун 
амортизације вриши у складу са захтјевима параграфа 59., 66. и 76. МРС ЈС 
17 -  Некретнине, постројења и опрема. 

Драгоцјености су исказане у вриједности од 2.655 КМ и односе се на умјетничка 
дјела која се налазе у просторијама Општине. 

Непроизведена стална имовина исказана је у вриједности од 655.256 КМ. Односи 
се на пољопривредно земљиште (648.411 КМ) и шуму (6.845 КМ).  

Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми исказана је у 
вриједности од 522.283 КМ.  

Евидентирање резервисања буџетских средстава планираних за изградњу дјечијег 
вртића у Општини Језеро није извршено у складу са чланом 96. став (7) Правилника 
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске корисника и по том основу пословни објекти и простори у припреми 
исказани су у већем износу за 409.270 КМ, а потраживања по основу трансфера од 
ентитета у мањем износу за 364.270 КМ и обавезе за набавку роба и услуга у земљи 
у већем износу за 45.000 КМ. Општина је у току ревизије извршила евидентирање у 
складу са одредбама Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама 
и рачуноводственим процјенама за буџетске корисника и сходно томе није дата 
препорука.  
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Преостали износ од 113.013 КМ односи се на објекте у припреми из ранијих година, 
за које не постоје књиговодствене исправе као ни аналитичке евиденције на основу 
којих би се могла идентификовати и утврдити вриједност наведене имовине, што 
није у складу са чланом 9. и 11. Закона о рачуноводству и ревизији Републике 
Српске. 

Препоручује се Скупштини општине да обезбиједи да се изврши 
идентификација сталних средстава у припреми и донесе одговарајућа 
одлука о њиховом статусу, на основу које би се извршило признавање и 
евидентирање идентификоване нефинансијске имовине у складу са 
захтјевима МРС ЈС 17 - Некретнине, постојења и опрема и чланом 9. и 11. 
Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске. 

6.3.2. Пасива 

Пословна пасива Општине (обавезе и властити извори) на дан 31.12.2021. године 
исказана је у вриједности од 5.503.970 КМ. 

6.3.2.1. Обавезе и разграничења 

Обавезе и разграничења исказане су у износу од 979.467 КМ, а односе се на 
краткорочне и дугорочне обавезе. 

Краткорочне обавезе исказане су у износу од 213.961 КМ. Односе се на краткорочне 
финансијске обавезе, обавезе за лична примања запослених, обавезе из пословања 
и обавезе за грантове и дознаке на име социјалне заштите. 

Краткорочне финансијске обавезе исказане су у износу од 63.787 КМ и односе се 
на обавезе по дугорочном кредиту од Комерцијалне банке а.д. Бања Лука које 
доспјевају на наплату до годину дана. 

Обавезе за лична примања запослених исказане су у износу од 13.562 КМ. Односе 
се на обавезе за бруто плате и накнаде запослених (8.339 КМ) и обавезе за бруто 
накнаде трошкова и осталих личних примања запослених (5.223 КМ). Обавезе за 
лична примања запослених исказане су у већем износу за 4.104 КМ по основу 
обавезе за нето одборничке накнаде и припадајуће порезе и доприносе за мјесец 
децембар, а за исти износ мање су исказане обавезе према физичким лицима у 
земљи.  

Обавезе из пословања у земљи исказане су у износу од 100.173 КМ. Највећим 
дијелом чине их обавезе за набавку роба и услуга (99.657 КМ).  

Обавезе за набавку роба и услуга су исказане у мањем износу за 24.661 КМ због 
неевидентираних и неплаћених фактура на име прибављених роба и услуга (6.1.2.1. 
извјештаја), а у већем износу за 45.000 КМ по основу погрешног евидентирања 
резервисања буџетских средстава планираних за изградњу дјечијег вртића из 
кредитних средстава Општине (тачка 6.3.1.2. извјештаја). Поред наведеног у 
претходним тачкама извјештаја, обавезе за набавку роба и услуга исказане су у 
мањем износу за 43.623 КМ због погрешног и дуплог евидентирања затварања 
обавеза у главној књизи без одговарајућих књиговодствених исправа, а у већем  
износу за 30.000 КМ због погрешног евидентирања резервисања буџетских 
средстава планираних за санацију пута у насељеном мјесту Присоје из трансфера 
Републичког секретаријата за расељена лица и миграције, што није у складу са 
чланом 5. и 96. став (7) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама 
и рачуноводственим процјенама за буџетске корисника.  Општина је у току ревизије 
извршила евидентирање резеревисања буџетских средстава у складу са одредбама 
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Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске корисника и сходно томе није дата препорука.  

Обавезе за набавку сталне имовине у земљи исказане су у мањем износу за 4.891 
КМ, због неевидентирању у пословним књигама фактурисаних, а неплаћених,  услуга 
израде главног пројекта вртића, павиљона и котловнице (тачка 6.1.2.2. извјештаја). 

Обавезе према физичким лицима су мање исказане за 5.201 КМ, по основу обавезе 
(4.104 КМ) за нето одборничке накнаде и припадајуће порезе и доприносе за мјесец 
децембар (образложено у Обавезе за лична примања запослених) и (1.097 КМ) због 
неевидентираних обавеза за порезе и доприносе по уговорима о дјелу закљученим 
у 2021. години (тачка 6.1.2.1. извјештаја).  

Обавезе за грантове и дознаке на име социјелне заштите исказане су у износу од 
32.214 КМ. Односе се на обавезе за грантове из средстава Министарства здравља 
и социјалне заштите Републике Српске (8.000 КМ) и Министарства рада и борачко 
инвалидске заштите Републике Српске (20.000 КМ), неисплаћене грантове из 
ранијих година (4.234 КМ) и обавезе за дознаке према сталним корисницима 
социјалне заштите (6.537 КМ). 

Обавезе за грантове исказане су у већем износу за 28.000 КМ, јер исте нису 
евидентиране у складу са чланом 82. став (5) и (6) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике (тачки 6.1.2.1. извјештаја). 

Дугорочне обавезе исказане су у износу од 765.506 КМ и у потпуности се односи на 
дио дугорочног кредита који није доспио на наплату. Скупштина општине је дана 
25.02.2021. године донијела Одлуку о дугорочном кредитном задужењу Општине 
Језеро, којом се Општини Језеро одобрава дугорочно кредитно задужи у износу од 
850.000 КМ, а у сврху рефинасирања постојећег кредита одобреног 2017. године од 
стране Комерцијалне банке а.д. Бања Лука у преосталом износу од највише 464.049 
КМ (износ главнице неизмиреног кредита са 28.02.2021. године), као и за измирење 
пренесених обавеза из ранијих година (242.631 КМ) и финансирање капиталних 
инвестиција (143.320 КМ). На План утрошка кредитних средстава Министарство 
финансија Републике Српске дало је сагаласност, а Фискални савјет Републике 
Српске оцијенио је проводивим приједлог мјера Општине за измирење обавеза 
пренесених из ранијих година. Одлуком Владе Републике Српске дата је сагласност 
Општини за издавање гаранције Републике Српске, за кредитно задужење код 
Комерцијалне банке а.д. Бања Лука, у износу од 850.000 КМ. 

Уговор је потписан дана 14.07.2021. године на износ кредитног задужења од 850.000 
КМ, роком отплате од 132 мјесеца и почетком отплате 01.08.2021. године.  

6.3.2.2. Властити извори 

Властити извори средстава исказани су у износу од 4.523.503 КМ, а чине их трајни 
извори средстава, финансијски резултат ранијих година и финансијски резултат 
текуће године. 

Трајни извори средстава исказани су у износу од 2.988.414 КМ. У 2021. години 
Општина је на терет трајних извора средстава из евиденције у главној књизи 
искњижила учешће у капиталу КП „Сињаково“ а.д. Језеро (171.683 КМ) над којим је 
отворен стечајни поступак у априлу 2022. године, што није у складу са чланом 78. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике.  
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Трајни извори средстава исказани су у мањем износу за 54.632 КМ због 
евидентирања смањења салда банковног рачуна на терет трајних извора средстава 
(тачка 6.3.1.1.).   

Финансијски резултат ранијих година је исказан у износу од 1.021.041  КМ. По 
налазу ревизије исказан је у већем износу за најмање 360.676 КМ због погрешно 
евидентираних пореских потраживања и невршења процјене наплативости осталих 
потраживања из ранијих година (тачка 6.3.1.1. извјештаја). 

Финансијски резултат текуће године исказан је у износу од 515.048 КМ. Због 
грешака утврђених у претходним тачкама извјештаја, по налазу ревизије 
финансијски резултат текуће године у билансу стања исказан је у већем износу за 
најмање 89.330 КМ, од чега у већем износу због неправилности и пропуста у 
евидентирању расхода за робе и услуге и припадајућих обавеза за 69.381 КМ, 
пореских потраживања за 33.775 КМ, одлива са банковног рачуна евидентираних на 
терет трајних извора за 54.632 КМ, а у мањем износу због неправилности и пропуста 
у евидентирању личних примања и припадајућих обавеза и потраживања за 5.297 
КМ, грантова и припадајућих обавеза за 28.000 КМ и нефинансијске имовине и 
припадајућих обавеза за 35.161 КМ.  

6.3.3. Ванбилансна евиденција 

Позиције ванбилансне активе/пасиве исказане су у износу од 829.291 КМ и односе 
се на гаранцију Републике Српске на неотплаћени дио дугорочног кредита Општине. 

6.4. Биланс новчаних токова 

У Билансу новчаних токова исказани су приливи готовине из пословних активности 
у износу од 824.297 КМ и активности финансирања у износу од 850.000 КМ. Одливи 
готовине исказани су по основу одлива из пословних активности у износу од 
1.323.096 КМ, инвестиционих активности у износу од 89.410 КМ и активности 
финансирања у износу од 242.356 КМ 

Нето повећање готовине и готовинских еквивалената исказано је у износу од 19.435 
КМ, по основу позитивног новчаног тока из активности финансирања (607.644 КМ), 
те негативног новчаног тока из пословних активности (498.799 КМ) и инвестиционих 
активности (89.410 КМ). Стање готовине на почетку периода износило је 33.306 КМ, 
а на крају периода 52.741 КМ.  

Због неевидентирања и погрешног евидентирања прихода, расхода, примитака, 
издатака, потраживања и обавеза, како је утврђено у претходним тачкама 
извјештаја, као и погрешне презентације издатака за отплату главнице кредита као 
одлива из пословних активности, а издатака за измирење обавеза из пословања 
ранијих година као одлива из активности финансирања, биланс новчаних токова није 
сачињен у складу са параграфима 18., 22., 25. и 26. МРС ЈС 2 –  Извјештаји о 
новчаним токовима.  

Препоручује се начелнику да обезбиједи да се Биланс новчаних токова 
сачињава у складу са параграфима 18., 22., 25. и 26. МРС ЈС 2 - Извјештаји о 
новчаним токовима. 

6.5. Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз финансијске извјештаје нији извршено објелодањивање процјене 
сталности пословања, што није у складу са параграфима 15.(ц) и 38. МРС ЈС 1 – 
Презентација финансијских извјештаја. 
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6.6. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

Према достављеној информацији која се односи на потенцијалну имовину и 
потенцијалне обавезе, у току су два судска спора покренута од стране Општине и то 
против правног лица за коришћење природних ресурса у сврху производње 
електричне енергије у вриједности од 50.000 КМ и против физичког лица за 
злоупотребу службеног положаја у вриједности од 25.000 КМ. 

У Напоменама уз финансијске извјештаје нису извршена објелодањивања 
информација везаних за потенцијалну имовину и потенцијалне обавезе, што није у 
складу са параграфима 100. и 105. МРС ЈС 19 – Резервисања, потенцијалне обавезе 
и потенцијална имовина. 

6.7. Напомене уз финансијске извјештаје 

Уз финансијске извјештаје Општине за 2021. годину сачињене су Напомене које 
пружају основне информације о Општини, примјењеним прописима за израду 
годишњег обрачуна, рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим 
политикама, али не задовољавају у потпуности одредбе члана 46. Правилника о 
финансијском извјештавању буџетских корисника и захтјеве МРС ЈС 1 - 
Презентација финансијских извјештаја, јер нису објелодањене информације везане 
за сталност пословања (тачка 6.5. извјештаја), потенцијалну имовину и потенцијалне 
обавезе (тачка 6.6. извјештаја), те информације o обрачунским приходима и 
расходима, ставкама биланса стања и биланс новчаних токова, захтјеване 
параграфима 127. (б) и (ц) и 128. МРС ЈС 1. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се у Напоменама уз 
финансијске извјештаје објелодањују све релевантне информације у сврху 
разумијевања финансијских извјештаја, а у складу са чланом 46. Правилника 
о финансијском извјештавању и захтјевима МРС ЈС 1 - Презентација 
финансијских извјештаја.  

Ревизијски тим 

Ненад Дмитровић с.р.  

Ивана Марјановић 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
	6.1.1.2. Примици

	6.1.2. Расходи и издаци
	6.1.2.1. Расходи
	6.1.2.2. Издаци

	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



