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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општине Купрес 
који обухвата Биланс стања на дан 31.12.2021. године, Биланс успјеха, Извјештај о 
промјенама нето имовине, Биланс новчаних токова, Периодични извјештај о 
извршењу буџета и Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим 
фондовима за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом смо обухватили преглед 
значајних трансакција, објашњавајућих напомена уз финансијске извјештаје и 
примјену рачуноводствених политика у ревидираном периоду. 

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом, 
Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета Општине 
Купрес истинито и објективно приказују, у свим материјалним аспектима, 
финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2021. године и извршење буџета 
за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског 
извјештавања. 

Основ за мишљење са резервом 

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

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

Као што је наведено под тачком 3. извјештаја: 

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године није извршен у складу 
са одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза, јер није пописан 
дио нефинансијске имовине у сталним средствима и акције и учешћа у капиталу, а 
надлежни орган није одлучио о спровођењу процедура и начинима утврђивања 
узрока одступања између књиговодственог и стварног стања имовине и обавеза. 

Као што је наведено под тачком 6. извјештаја: 

Општина Купрес није извршила укључивање контролисаног ентитета КП 
„Комуналац“ д.о.о. Купрес, додавањем нето имовине/капитала из његовог биланса 
стања у Консолидовани биланс стања Општине у складу са чланом 123. Правилника 
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 

Као што је наведено под тачком 6.1.1.1. извјештаја: 

Потцијењени су непорески приходи по основу накнада, а прецијењен је финансијски 
резултат ранијих година у износу од 48.894 КМ, јер су приходи од накнаде од шума 
признати у 2020. години, а наплата наведених прихода је извршена у 2021. години, 
што није у складу са чланом 108. став (1) Правилника о рачуноводству и 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. 
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Као што је наведено под тачкама 6.1.1. и 6.3.1.1. извјештаја: 

Потцијењени су примици за накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају 
од фонда обавезног социјалног осигурања у износу од 7.719 КМ, потраживања по 
основу рефундација за накнаду плата из доприноса за здравствено осигурање у 
износу од 1.775 КМ и финансијски резултат ранијих година у износу од 1.775 КМ, а 
прецијењени су остали општински непорески приходи у износу од 5.943 КМ, јер у 
ранијем периоду нису призната потраживања од фонда обавезног социјалног 
осигурања, а наплата истих у 2021. години није евидентирана или није исправно 
евидентирана. Наведено није у складу са чланом 80. став (3) и (4) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 

Као што је наведено под тачкама 6.1.2.1. и 6.3.2.1. извјештаја: 

Расходи за лична примања запослених и обавезе за лична примања запослених су 
прецијењени у износу од 5.288 КМ,  јер су у оквиру истих исказане накнаде плата за 
вријеме боловања које се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања, 
а које су истовремено исказане и у оквиру издатака за накнаде плата за вријеме 
боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања, те 
обавеза за лична примања запослених, што није у складу са одредбама члана 78, 
91. и 119. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике. Такође, прецијењене су обавезе за лична 
примања запослених, а потцијењен је финансијски резултат ранијих година у износу 
од 757 КМ, јер нису затворене обавезе које су у ранијем периоду измирене.  

Као што је наведено под тачкaмa 6.1.2.2. и 6.3.2.1. извјештаја: 

Прецијењени су издаци за отплату главнице зајмова примљених од инвестиционих 
фондова (12.982 КМ) и обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од осталих 
домаћих јавних нефинансијских институција (13.374 КМ), а потцијењени издаци за 
отплату главнице зајмова примљених од ентитета (12.982 КМ) и обавезе по 
зајмовима примљеним од ентитета који доспијевају на наплату до годину дана 
(13.374 КМ), јер отплата главнице зајма и обавезе по зајму примљеном од 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске које 
доспијевају до годину дана нису евидентиране у складу са чланом 84. и 117. 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике. 

Као што је наведено под тачкама 6.1.2.2. и 6.2.3. извјештаја: 

Приликом набавке опреме у вриједности од 39.752 КМ и измирења обавеза за 
накнаде плата за вријеме боловања и родитељског одсуства које се рефундирају од 
фондова обавезног социјалног осигурања у вриједности од 5.942 КМ, Општина је 
евидентирала рачун за преузимање издатака за нефинансијску имовину и рачун за 
преузимање осталих издатака на терет финансијског резултата текуће године, што 
није у складу са чланом 96. став (2) и 98. став (2) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. Због наведеног финансијски резултат текућег периода из Биланса 
успјеха виши је за 45.694 КМ у односу финансијски резултат текућег периода у 
Билансу стања. 

Као што је наведено под тачком 6.2. извјештаја: 

Прецијењени су остали приходи обрачунског карактера (43.400 КМ), расходи од 
усклађивања вриједности краткорочних потраживања (40.723 КМ), а потцијењен је 
финансијски резултат ранијих година (2.677 КМ), јер евидентирања пословних 
догађаја по Извјештају из јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним 
порезима за обрачунски период 2021. годинe нису извршена у складу са тачком 11. 
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и 14. Упутствa о примјени МРС-ЈС 23 - Приходи од трансакција које нису трансакције 
размјене (порези и преноси). 

Потцијењене су дате помоћи у натури за 38.552 КМ и обрачунати расходи по основу 
преноса имовине између различитих јединица власти за 1.200 КМ, јер Општина 
Купрес није евидентирала уступање нефинансијске имовине другом субјекту у 
складу са чланом 65. 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: 

Нематеријална произведена имовина је потцијењена, а нематеријална 
непроизведна имовина је прецијењена за износ од 51.644 КМ, јер је нематеријална 
произведена имовина која се односи на планове заштите од пожара и елементарних 
непогода, Извјештај о организацији и реализацији геофизичких истраживања за 
потребе водоснабдијевања Општине Купрес и Пројекат детаљних хидрогеолошких 
истраживања на локацији Ново Село, ГИЗ базу података, те документацију о 
стратешком развоју Општине Купрес евидентирана у оквиру нематеријалне 
непроизведене имовине, што није у складу са чланом 24. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Није извршено признавање земљишта на парцели Тирина долина које je у посједу 
Општине Купрес, што није у складу са одредбама члана 28. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике 
и захтјевима МРС-ЈС 17 - Некретнине, постројења и опрема и другим релевантним 
стандардима и прописима. 

Као што је наведено под тачком 6.3.2.2. извјештаја:  

Трајни извори средстава су прецијењени, а финансијски резултат ранијих година је 
потцијењен за 18.762 КМ, јер су Извјештај о организацији и реализацији геофизичких 
истраживања за потребе водоснабдијевања Општине Купрес и Пројекат детаљних 
хидрогеолошких истраживања на локацији Ново Село евидентирани у оквиру 
трајних извора, што није у складу са чланом 86. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.  

Као што је наведено под тачком 6.4. извјештаја: 

Биланс новчаних токова Општине Купрес није сачињен у складу са чланом 42. 
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС-
ЈС 2 - Извјештаји о новчаним токовима (параграфи 18, 21 и 56), јер су приливи из 
пословних активности по основу уплата за накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта (48.894 КМ), накнаде плата за вријеме боловања које се рефундирају од 
Фонда здравственог осигурања Републике Српске (1.775 KM) и трансфера између 
различитих јединица власти по основу помоћи изразито неразвијеним општинама и 
по основу Закона о социјалној заштити (19.902 КМ) унесени на позицију остале 
промјене на салду готовине и готовинских еквивалената (70.571 КМ). 

Као што је наведено под тачкама 6.5. и 6.7. извјештаја: 

Општина Купрес ниje саставила Напомене уз финансијске извјештаје за 2021. 
годину, што није у складу са захтјевима МРС-ЈС 1 - Презентација финансијских 
извјештаја и одредбама члана 46. Правилника о финансијском извјештавању 
буџетских корисника и сходно томе нису дата образложења везана за сталност 
пословања, у складу са МРС-ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја, 
параграфи 15(ц) и 38.  
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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 описаног у пасусу Основ 
за мишљење са резервом нема других питања кoja треба објавити у извјештају о 
ревизији. 

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 

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

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја 

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

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

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

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

Извјештај о ревизији усклађености 

Мишљење са резервом  

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

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом, 
активности, финансијске трансакције и информације исказане у Општини Купрес 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: 

Уговори о дјелу са три извршиоца су закључени за обављање послова који 
представљају дјелатност Општинске управе, што није у складу са чланом 205. 
Закона о раду. 

Као што је наведено под тачком 4. извјештаја: 

Набавке услуга чишћења снијега на локалним путевима, услуга израде 
шумскопривредне основе и кориштеног аутобуса – минибуса нису предвиђене 
Планом јавних набавки за 2021. годину нити су за исте донесене посебне одлуке о 
покретању поступка јавних набавки сходно члану 17. став (1) Закона о јавним 
набавкама. Општина Купрес није вршила измјене плана након обезбјеђења 
средстава од Владе Републике Српске из програма јавних инвестиција.  

За набавку огревног дрвета Општина Купрес је закључила уговор без проведене 
процедуре јавних набавки, односно исту није планирала нити доносила посебне 
одлуке о покретању поступка јавне набавке у укупном износу од 5.810 КМ, што није 
у складу са чланом 17. став (1) и 18. Закона о јавним набавкама. 

За набавку услуга поправке рачунара и одржавања рачунарске опреме (430 КМ), те 
израду пројектног приједлога (2.760 КМ) Општина Купрес није провела процедуре 
јавних набавки, него је закључила уговоре о дјелу. Поменуте набавке није планирала 
нити је за исте доносила посебне одлуке о покретању поступка јавне набавки, што 
није у складу са чланом 17. став (1) и 18. Закона о јавним набавкама. 

Као што је наведено под тачком 5. извјештаја: 

Буџет Општине Купрес није припремљен и донесен према економским 
класификацијама из Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике, што није у складу са чланом 15. 
Закона о буџетском систему Републике Српске. 
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Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја: 

Коефицијенти за обрачун плата за поједина радна мјеста утврђени Правилником о 
платама запослених у Општини Купрес су виши у односу на распоне прописане 
чланом 6. став (2) Посебног колективног уговора за запослене у области локалне 
самоуправе Републике Српске. 

Обрачун плата у Општини Купрес за поједине запослене није вршен у складу са 
одредбама члана 5. став (4) и 6. став (2) Посебног колективног уговора за запослене 
у области локалне самоуправе Републике Српске, а у погледу висине коефицијената 
за обрачун плате и година радног стажа. 

Функционерима који су своју функцију обављали у својству волонтера обрачунаван 
је и исплаћиван мјесечни додатак, што није у складу са чланом 8. став (3) Закона о 
измјенама и допунама закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе. 

Као што је наведено под тачком 6.3.2.1. извјештаја: 

Помоћне књиге обавеза нису усаглашене са главном књигом трезора, што није у 
складу са чланом 18. став (8) и 27. Закона о трезору.  

Одговорност руководства за усклађеност 

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

Одговорност ревизора за ревизију усклађености 

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

 

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 да обезбиједи да се: 

1) поступци и процедуре провођења пописа, усаглашавање књиговодственог 
стања са стварним стањем и извјештавање врши у складу са одредбама 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза, 

2) пословне промјене у главној књизи евидентирају благовремено сходно члану 
9. став (6) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, 

3) учешћа у капиталу по основу оснивачког улога искажу, те да се консолидација 
ентитета јавног сектора који нису буџетски корисници врши у складу са 
чланом 78. и 123. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, 

4) непорески приходи признају, у моменту наплате, а да се примици по основу 
рефундација накнада плата од фонда обавезног социјалног осигурања 
класификују и евидентирају у складу са чланом 80. став (4) и 108. став (1) 
Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, 

5) класификација камата на зајмове примљене од ентитета, грантова, издатака 
за отплату главнице зајмова примљених од ентитета и обавеза по зајмовима 
примљеним од ентитета који доспијевају на наплату до годину дана врши у 
складу са чланом 84, 95, 98. и 117. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, 

6) издаци за нефинансијску имовину и остали издаци евидентирају уз 
истовремено књижење рачуна за преузимање издатака за нефинансијску 
имовину и рачуна за преузимање осталих издатака, а евидентирање улагања 
у нову нефинансијску имовину која се прибавља за потребе других корисника 
врши у складу са чланом 65. став (1) и (2), 96. став (2) и 98. став (2) 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, 

7) обрачунски приходи и потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и 
непореске приходе евидентирају у складу са Упутством о примјени МРС-ЈС 
23 - Приходи од трансакција које нису трансакције размјене (порези и 
преноси), 

8) изврши потпуна анализа потраживања, те да се врши процјена потраживања 
са аспекта њихове наплативости и да се за отпис потраживања обезбиједи 
сагласност Скупштине општине у складу чланом 73. став (2) и (4) Правилника 
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике, 

9) вредновање, класификација, те процјена обезврјеђења нефинансијске 
имовине у сталним средствима врши у складу са одредбама Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике (члан 24. и 28.), Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике (члан 41. и 60.), захтјевима МРС-ЈС 17- Некретнине, постројења и 
опрема и МРС-ЈС 21 – Умањење вриједности имовине која не генерише 
готовину, 
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10) врши независна потврда салда (конфирмација салда) са свим пословним 
партнерима и да се рачуноводствена евиденција имовине и обавеза усклади 
са примљеним одговорима, 

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

12) уз финансијске извјештаје сачине Напомене у складу са чланом 46. 
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и захтјевима 
МРС-ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја и других релевантних 
стандарда. 

Препоруке везане за усклађеност 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 

1) успостави систем интерних контрола у складу са Законом о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и Упутством о 
начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског 
управљања и контроле у смислу да донесе акт о управљању ризицима, 
дефинише кључне пословне процесе и успостави књигу пословних процеса, 

2) уговори о дјелу закључују за послове који су ван дјелатности послодавца у 
складу са чланом 205. Закона о раду, 

3) за употребу службеног возила издаје одговарајући путни налог у складу са 
чланом 3. став (1) Правилника о обрасцу, садржају и начину попуњавања 
путног налога, 

4) планирање, покретање поступака и провођење набавки врши у складу са 
чланом 15. став (1), 17. став (1), 18. став (1) тачка д) и 75. став (1) Закона о 
јавним набавкама, 

5) буџет припрема, доноси и извршава уз свеобухватну примјену економске 
класификације сходно члану 15. Закона о буџетском систему Републике 
Српске,  

6) интерни акти којима се дефинишу плате и друга лична примања запослених, 
ускладе са Посебним колективним уговором за запослене у области локалне 
самоуправе и исти досљедно примјењују, а да се функционерима који своју 
дужност обављају волонтерски накнада обрачунава само у случају 
дефинисаном чланом 8. став (3) Закона о измјенама и допунама закона о 
статусу функционера јединица локалне самоуправе, 

7) изврши усаглашавање стања помоћних књига и Главне књиге трезора у 
складу са чланом 27. Закона о трезору, 

8) једном годишње у Службеном гласнику Републике Српске, најкасније до 30. 
априла, објави извјештај о стању дуга и гаранцијама сходно члану 72. став (2) 
Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ  

 

- Закон о буџетском систему Републике Српске;  
- Закон о фискалној одговорности у Републици Српској;  
- Закон о трезору; 
- Одлука о извршењу буџета Општине Купрес за 2021. годину;  
- Закон о локалној самоуправи;  
- Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе;  
- Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе;  
- Закон о јавним набавкама;  
- Закон о раду, члан 205;  
- Закон о доприносима;  
- Закон о порезу на доходак, глава I-IV, VI, X, XII и XIII;  
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању инвалида, чланови 

26. и 27;  
- Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе 

Републике Српске;  
- Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, поглавље VIII 

чланови 59. до 72;  
- Закон о порезу на непокретности;  
- Закон о шумама, чланови 89-90;  
- Закон о јавним путевима, чланови 10, 13 и 16;  
- Закон о комуналним дјелатностима, чланови 6 до 12, 20 до 25 и члан 41;  
- Закон о комуналним таксама, члан 7; 
- Закон о административним таксама; 
- Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 

Српске;  
- Упутство о начину и поступку успостављања и спровођења система 

финансијског управљања и контроле;  
- Правилник о садржају извјештаја и начину извјештавања о систему 

финансијског управљања и контроле;  
- Уредба о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних 

мјеста у градској управи, односно општинској управи; 
- Уредба о категоријама, звањима и условима за обављање послова 

службеника у јединицама локалне самоуправе; 
- Упутство о условима и начину објављивања обавјештења и достављања 

извјештаја у поступцима јавних набавки у информационом систему „Е - 
набавке“;  

- Правилник о успостављању и раду комисије за набавке; 
- Правилник о обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога; 
- Статут Општине Купрес; 
- Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске 

управе; 
- Правилник о платама запослених у Општини Купрес; 
- Појединачни колективни уговор за запослене у Општинској управи општине; 
- Одлука о општинским административним таксама и тарифама општинских 

административних такси Општине Купрес од 23.08.2011. године; 
- Одлука и тарифе о комуналним таксама. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Општина Купрес (у даљем тексту: Општина) се простире на 45 km² и 
обухвата 3 насеља у којима живи око 300 становника. 

Општина остварује своје надлежности у складу са Уставом, Законом о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 
Статутом Општине („Службени гласник Општине Купрес“ број 1/20) и другим 
важећим прописима, којима су дефинисана подручја одговорности, надлежности 
органа и начин финансирања. 

Органи општине су Скупштина и начелник Општине. Скупштина општине је орган 
одлучивања и креирања политика општине који чини 11 одборника, а начелник 
заступа и представља Општину и носилац је извршне власти.  

Општина је за 2021. годину сврстана у категорију изразито неразвијених јединица 
локалне самоуправе.  

Финансијски извјештај Општине за 2021. годину чини финансијски извјештај 
Општинске управе, јер Општина нема организоване ниже буџетске кориснике. 

Средства за рад Општине у 2021. години обезбијеђена су из пореских и непореских 
прихода и трансфера између различитих јединица власти. Општина послује у 
систему трезорског пословања. 

На Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији Општине Купрес 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 извршила је 
финансијску ревизију Општине за 2018. годину и том приликом дала 15 препорука и 
то седам за финансијске извјештаје и осам за усклађеност (у оквиру којих је једна 
препорука за усклађеност дата Скупштини општине). Провођење датих препорука у 
наведеном извјештају било је предмет провјере у Извјештају о статусу датих 
препорука (ИП011-20 од 17.11.2020. године) према којем је Општина провела двије 
препоруке, двије дјелимично провела, а 11 препорука није проведено. 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Организација и рад органа Општине, послови, надлежности и одговорности, 
финансирање, учешће грађана у локалној самоуправи, сарадња и представљање, 
као и друга питања од значаја за рад и обављање послова дефинисани су Законом 
о локалној самоуправи и ближе уређени Статутом Општине. 

Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе 
(„Службени гласник Општине Купрес“ број 3/21) систематизовано је 6 радних мјеста 
за 6 извршилаца (без функционера). Опис радних мјеста утврђен наведеним 
правилником не садржи основне податке о категорији и звању радног мјеста, опис 
послова и задатака који се претежно обављају на радном мјесту, те врсту стручне 
спреме која је потребна за радно мјесто, што није у складу са чланом 17. став (2) 
тачка 1), 3) и 6) Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију 
радних мјеста у градској управи, односно општинској управи („Службени гласник 
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Републике Српске“ број 10/17). Такође, истим није извршено разврставање радних 
мјеста у категорије и звања сходно члану 5. Уредбе о категоријама, звањима и 
условима за обављање послова службеника у јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 10/17), којим је прописано да се 
правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста градске, 
односно општинске управе врши разврставање радних мјеста у категорије и звања. 
Дана 25.10.2022. године донесен је Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске управе који је усклађен са важећом 
законском регулативом те по наведеном основу није дата препорука. 

На дан 31.12.2021. године у Општинској управи укупно је било запослено 6 
извршилаца (3 извршиоца на неодређено вријеме, 2 извршиоца на одређено 
вријеме и 1 приправник) и један функционер.  

Замјеник начелника, предсједник и потпредсједник Скупштине општине обављају 
функцију у својству волонтера, а такав њихов статус није дефинисан Статутом 
Општине, сходно члану 8. став (2) Закона о измјенама и допунама закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 
број 98/13), којим је прописано да предсједник скупштине општине, потпредсједник 
скупштине општине и замјеник начелника општине, могу обављати своју функцију 
волонтерски уколико је то статутом општине предвиђено.  

Током 2021. године три лица су запослена на одређено вријеме, без навођења 
основа за закључивање уговора на одређено вријеме сходно одредбама члана 61. 
Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16). Два лица су била 
ангажована на радним мјестима за које нису испунили услове у погледу година 
стажа, а у њиховим уговорима о раду на одређено вријеме није наведен потпун 
назив радног мјеста, што није у складу са чланом 6. Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста општинске управе. 

Један службеник је током 2021. године обављао функцију одборника у скупштини 
јединице локалне самоуправе, што није у складу са чланом 45. став (2) тачка 3) 
Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе, којим је прописано да службеник не може обављати функцију 
одборника у скупштини јединице локалне самоуправе. Исти је на лични захтјев 
разријешен у току ревизије те по наведеном основу није дата препорука. 

У току 2021. године са три извршиоца су закључивани уговори о дјелу за обављање 
послова у надлежности и опису дјелатности Општине и послова за која су 
систематизована радна мјеста (послови набавки, рачуноводствено-трезорски 
послови и техничког секретара), што није у складу са чланом 205. Закона о раду 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 1/16, 66/18, 91/21 и 119/21) којим je 
прoписaно да се уговор о дјелу може закључити ради обављања послова који су ван 
дјелатности послодавца и који имају за предмет самостално извршење одређеног 
физичког или интелектуалног посла.  

Обрачун плата и накнада није вршен у рачунарском софтверу који омогућава 
функционисање система интерних рачуноводствених контрола, како је дефинисано 
чланом 7. став (5) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ број 94/15 и 78/20), него се обрачун врши у „excel“ 
табелама. 

Општина није успоставила помоћне књиге за нефинансијску имовину и 
потраживања, како је прописано чланом 27. Закона о трезору („Службени гласник 
Републике Српске“ број 28/13 и 103/15). Обрада података за нефинансијску имовину 
вршена је у приручним евиденцијама јер није успостављен рачуноводствени 
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софтвер који омогућава функционисање система интерних рачуноводствених 
контрола. 

Донесени Правилник о интерним контролним поступцима из 2007. године и 
Правилник о рачуноводству из 2007. године нису усаглашавани са важећим 
законским и подзаконским прописима, а исти се највећим дијелом нису ни 
примјењивали. 

На основу одредби Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 91/16) и 
Упутства о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског 
управљања и контроле („Службени гласник Републике Српске“ број 99/17) Општина 
није донијела акт о управљању ризицима (члан 8. поменутог закона), није 
дефинисала кључне пословне процесе нити успоставила књигу пословних процеса 
(тачка 22. подтачке 3, 4. и 5. наведеног упутства). Такође, Општина није именовала 
одговорно лице за успостављање, провођење и развој финансијског управљања и 
контроле. Рјешењем Начелника општине од 14.09.2022. године именовано је 
одговорно лице за успостављање, спровођење и развој финансијског управљања и 
контрола.  

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године није у потпуности 
организован и извршен у складу са Правилником о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник Републике Српске“ број 45/16 и 113/21 - у даљем тексту: 
Правилник), јер нису сачињене пописне листе за обавезе и финансијску имовину, а 
пописне листе за нефинансијску имовину нису сачињене у два примјерка, пописна 
комисија није сачинила план рада прије почетка пописа, није пописан дио 
нефинансијске имовине (земљиште и пословни објекат, које Општина користи - 
тачка 6.3.1.2. извјештаја) и акције и учешћа у капиталу (тачка 6.3.1.2. извјештаја), док 
су потраживања и обавезе пописани без доказа да је извршено усаглашавање 
података о стањима са подацима преузетим из документације која одражава 
екстерну потврду стања, извјештаји о попису не садрже минимално прописане 
елементе (податке о датуму почетка и завршетка пописа, те податке о стручној и 
професионалној квалификацији лица ангажованих на попису и преглед 
књиговодствених вриједности имовине и обавеза чија стварна стања на дан пописа 
нису утврђена, са одговарајућим образложењима), што није у складу са чланом 2, 4. 
став (2), 12. став (2), 17. став (1) и (4), 18. став (5) и 20. став (1) тачка 1), 2) и 5) 
Правилника. Такође, надлежни орган није разматрао примједбе и није одлучивао о 
приједлозима пописне комисије, о спровођењу процедура и начина утврђивања 
узрока одступања између књиговодственог и стварног стања имовине и обавеза, о 
начину отклањања разлика између стања имовине и обавеза утврђених пописом и 
њиховог књиговодственог стања, укључујући отпис и исправку вриједности 
сумњивих и спорних потраживања, отпис застарјелих обавеза, те по окончању 
наведених процедура, извјештај о извршеном попису, заједно са пописним листама 
и одлукама начелника, достављање на књижење лицу коме је повјерено вођење 
пословних књига и сачињавање финансијских извјештаја, што није у складу са 
чланом 21. став (2) тачке 1-3) и став (3) Правилника. 

Општина остварује непореске приходе према Одлуци о општинским 
административним таксама и тарифама општинских административних такси 
Општине Купрес од 23.08.2011. године, која није усклађена са Законом о 
административним таксама („Службени гласник Републике Српске“ број 100/11, 
103/11, 67/13 и 123/20) у погледу тарифа општинских административних такси. 
Такође, Одлука о комуналним таксама и тарифе о комуналним таксама нису 
усклађени са чланом 7. Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике 
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Српске“ број 4/12 и 123/20), односно истим није дефинисано ослобађање од 
плаћања комуналне таксе.  

За употребу службених возила током 2021. године издат је само један путни налог 
за возила (ПН4 образац), што није у складу са чланом 3. став (1) Правилника о 
обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога („Службени гласник 
Републике Српске“ број 74/17), којим је прописано да за сваку употребу возила у 
превозу, налoгодавац издаје и одговарајући путни налог који важи до завршетка 
превоза, односно повратка возила у сједиште налогодавца. Није донесен норматив 
просјечне потрошње горива за службена возила и није вршено праћење потрошње 
горива по службеним возилима. 

Евидентирање банкарских извода не врши се по преузимању банкарских извода 
односно у року од осам дана од дана пријема валидне књиговодствене исправе, што 
није у складу са чланом 9. став (6) Закона о рачуноводству и ревизији Републике 
Српске.  

Улазни рачуни у Општини су евидентирани без претходне формалне и суштинске 
контроле (ликвидатуре), што није у складу са чланом 9. став (3) Закона о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске којим је прописано да лица одговорна 
за сачињавање и контролу књиговодствених исправа својим потписом у писаном или 
електронском облику потврђују да је књиговодствена исправа потпуна, истинита, 
рачунски тачна и да одржава суштину пословног догађаја на који се односи.  

У Службеном гласнику Општине није објављен Појединачни колективни уговор за 
запослене у Општинској управи општине од 25.09.2020. године, што није у складу са 
чланом 86. Закона о локалној самоуправи и чланом 89. Статута. 

У Општини нису донесене стратегија развоја локалних путева и улица у насељу, 
одлука о разврставању локалних путева и улица у насељу и посебан акт о 
управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних путева, улица 
у насељу и путних објеката на њима сходно одредбама члана 10. став 4), 13. став 4) 
и 16. став 6) Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“ број 
89/13 и 83/19). 

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

Препоручује се начелникy Општине да обезбиједи да се: 
- успостави систем интерних контрола у складу са Законом о систему 

интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и 
Упутством о начину и поступку успостављања и спровођења система 
финансијског управљања и контроле у смислу да донесе акт о 
управљању ризицима, дефинише кључне пословне процесе и успостави 
књигу пословних процеса, 

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

- уговори о дјелу закључују за послове који су ван дјелатности 
послодавца у складу са чланом 205. Закона о раду, 

- за употребу службеног возила издаје одговарајући путни налог у складу 
са чланом 3. став (1) Правилника о обрасцу, садржају и начину 
попуњавања путног налога,  
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- пословне промјене у главној књизи евидентирају благовремено сходно 
члану 9. став (6) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске. 

4. Набавке 

Планом јавних набавки за 2021. годину планиране су набавке укупне вриједности од 
134.950 КМ са порезом на додату вриједност (у даљем тексту: ПДВ), а од тога 
набавке роба (120.300 КМ) и услуга (14.650 КМ). Планом јавних набавки роба и 
услуга за 2021. годину планиране су набавке са ПДВ-ом, што није у складу са чланом 
15. став (1) Закона о јавним набавкама - у даљем тексту: Закон („Службени гласник 
Републике Српске“ број 38/14), којим је прописано да уговорни орган заснива 
рачунање процијењене вриједности уговора о јавној набавци на укупном износу који 
ће платити, без ПДВ-а. 

Према информацијама о проведеним поступцима јавних набавки у 2021. години, 
покренуто је 8 поступака јавних набавки (једна набавка покренута крајем 2021. 
године, те је уговор закључен у 2022. години у вриједности од 196.500 КМ, без ПДВ-
а), а 7 који су окончани додјелом уговора укупне вриједности 49.049 KM (без ПДВ-а), 
од чега конкурентским захтјевом за доставу понуда (32.950 КМ) и директним 
споразумом (16.099 KM). Најзначајније јавне набавке проведене у 2021. години су 
набавке кориштеног аутобуса-минибуса (32.950 КМ), услуга чишћења снијега на 
локалним путевима (5.760 КМ), горива и мазива (4.226 КМ) и услуга израде 
шумскопривредне основе (3.500 КМ). 

Ревизијским испитивањима су обухваћени поступци јавних набавки у вриједности од 
242.936 KM (без ПДВ-а) и то један конкурентски поступак (32.950 КМ), три директна 
споразума (13.486 KM) и један отворени потупак (196.500 КМ). 

За набавку комбиноване машине-багера за Општину Купрес предвиђено је 
провођење конкурентског поступка процијењене вриједности 113.050 КМ (са ПДВ-
ом), с тим да планирани поступак не одговара предвиђеном вриједносном разреду 
набавки. Иста је обухваћена планом набавки за 2021. годину, а уговор путем 
отвореног поступка је закључен у 2022. години у вриједности од 196.500 КМ (без 
ПДВ-а). Након доношења Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о одређивању 
јавних приоритетних пројеката из програма јавних инвестиција Републике Српске за 
финансирање из буџета у 2021. години, са расподјелом средстава („Службени 
гласник Републике Српске“ број 101/21) у износу од 230.000 КМ, Општина није 
вршила измјене плана. Општина је провела процедуру поменуте јавне набавке, док 
ће плаћања на рачун добављача извршити Министарство финансија Републике 
Српске из средстава јавних инвестиција.  

Набавке нису проведене у складу са Законом и важећим подзаконским актима јер: 

- у Плану јавних набавки за 2021. годину, нису планиране набавка услуга 
чишћења снијега, набавка кориштеног аутобуса-минибуса и набавка израде 
шумскопривредне основе, што није у складу са чланом 17. став (1) Закона, нити 
су донесене посебне одлуке о покретању поступка јавних набавки, 

- за набавке проведене путем директног споразума нису достављани извјештаји 
о проведеном поступку јавне набавке, што није у складу са чланом 75. став (1) 
Закона и чланом 11. став (3) Упутства о условима и начину објављивања 
обавјештења и достављања извјештаја у поступцима јавних набавки у 
информационом систему „Е - набавке“ (”Службени гласник БиХ” број 90/14 и 
53/15), 

- одлука о покретању поступка јавне набавке услуга чишћења снијега, набавке 
услуга израде шумскопривредне основе, набавке кориштеног аутобуса-
минибуса и набавке радне комбиноване машине-багера не садржи податке о 
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начину и извору финансирања што није у складу са чланом 18. став 1) тачка д) 
Закона, 

- за набавку кориштеног аутобуса-минибуса захтјеви за достављање понуда нису 
упућени на три адресе понуђача, што није у складу са чланом 88. став (1) Закона. 

За набавку огревног дрвета Општина Купрес је закључила уговор без проведене 
процедуре јавних набавки, односно исту није планирала нити доносила посебне 
одлуке о покретању поступка јавне набавке у укупном износу од 5.810 КМ, што није 
у складу са чланом 17. став (1) и 18. Закона о јавним набавкама. 

Општина није планирала нити доносила посебне одлуке о покретању поступка 
јавних набавки укупне вриједности од 3.190 KM и то за поправку рачунара и 
одржавање рачунарске опреме (430 КМ), те израду пројектног приједлога (2.760 КМ), 
што није у складу са чланом 17. став (1) и 18. Закона о јавним набавкама. За 
поменуте услуге Општина је закључила уговоре о дјелу. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се планирање, 
покретање поступака и провођење набавки врши у складу са чланом 15. 
став (1), 17. став (1), 18. став 1) тачка д) и 75. став (1) Закона о јавним 
набавкама. 

5. Припрема и доношење буџета 

Скупштина општине је 29.03.2021. године усвојила Буџет Општине за 2021. годину у 
износу од 444.000 КМ („Службени гласник Општине Купрес“ број 2/21). Припрема и 
доношење буџета вршени су уз одређена одступања у односу на буџетски календар 
дефинисан чланом 28. Закона о буџетском систему Републике Српске - у даљем 
тексту: Закон („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16).  

Буџетом је планирано финансирање активности Општине из буџетских прихода у 
износу од 444.000 КМ (порески приходи 156.600 КМ, непорески приходи 201.400 КМ 
и трансфери између различитих јединица власти 86.000 КМ). Буџетом одобрени 
расходи и издаци се односе на расходе за лична примања (123.950 КМ), расходе по 
основу коришћења роба и услуга (107.750 КМ), расходе финансирања и друге 
финансијске трошкове (3.150 КМ), субвенције (5.500 КМ), грантове (3.900 КМ), 
дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина 
и градова (40.000 КМ), трансфере између различитих јединица власти (1.800 КМ), 
буџетску резерву (8.900 КМ), издатке за нефинансијску имовину (124.050 КМ), 
издатке за отплату дугова (13.000 КМ) и остале издатке (12.000 КМ). 

Буџет није припремљен и донесен према економској класификацији из Правилника 
о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“ број 98/16, 115/17 и 
118/18), јер су погрешно планирани, тиме и евидентирани издаци за отплату 
главнице зајмова примљених од ентитета у оквиру издатака за отплату главнице 
зајмова примљених од инвестиционих фондова, расходи по основу камата на 
зајмове примљене од ентитета у оквиру расхода по основу камата на зајмове 
примљене од инвестиционих фондова, грантови у оквиру субвенција, што није у 
складу са чланом 15. Закона, којим је дефинисано да се буџет припрема, доноси и 
извршава на основу стандардних буџетских класификација. 

Скупштина Општине није усвојила Нацрт ребаланса Буџета општине Купрес за 2021. 
годину, иако су претходно проведене све активности на изради и доношењу истог. 

Општина Купрес није сачинила план готовинских токова за извршење буџета што 
није у складу са члановима 12. и 13. Закона о трезору.  
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Током 2021. године су извршене 2 реалокације у износу од 48.000 КМ, с тим да 
Одлуком о извршењу буџета Општине за 2021. годину нису утврђена ограничења у 
погледу висине и намјене средстава која могу бити реалоцирана, што није у складу 
са чланом 41. став (2) Закона. Буџетска резерва у износу од 3.160 КМ је распоређена 
одлуком начелника општине на грантове.  

Такође, Општина није у Одлуци о извршењу буџета за 2021. годину одредила као 
приоритетну обавезу за плаћање по основу дуга и активираних гаранција сходно 
члану 64. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” број 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21). 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се буџет припрема, 
доноси и извршава уз свеобухватну примјену економске класификације 
сходно члану 15. Закона о буџетском систему Републике Српске. 

6. Финансијски извјештаји 

Општина је сачинила финансијски извјештај за кориснике буџета општине за 2021. 
годину на прописаним обрасцима, али Напомене уз финансијске извјештаје нису 
сачињене, што није у складу са чланом 46. Правилника о финансијском 
извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“ број 
15/17)-тачка 6.7. извјештаја. 

Општина није извршила укључивање контролисаног ентитета КП „Комуналац“ д.о.о. 
Купрес додавањем нето имовине/капитала из његовог биланса стања у 
Консолидовани биланс стања Општине у складу са чланом 123. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“ број 115/17 и 118/18) и 
сходно томе сачињени финансијски извјештај није у форми консолидованог 
финансијског извјештаја. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се консолидација 
ентитета јавног сектора који нису буџетски корисници врши у складу са 
чланом 123. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

6.1. Извјештај о извршењу буџета 

Извршење буџета Општине за период 01.01–31.12.2021. године исказано је у ПИБ-у 
и ПИФ-у.  

Буџетски приходи и примици исказани су у износу од 463.854 КМ, што је за 4 % више 
у односу на усвојени буџет, а буџетски расходи и издаци исказани су у износу од 
377.538 КМ, што је за 15% ниже у односу на усвојени буџет. За одступања на 
појединим позицијама на којима је извршење веће у односу на износ који је одобрен 
буџетом извршене су реалокације. 

Скупштина општине је 27.06.2022. године донијела Закључак о усвајању Извјештаја 
о извршењу Буџета општине Купрес за 2021. годину. Извјештај о извршењу буџета 
општине Купрес за 2021. годину не садржи објашњење већих одступања, податке о 
задуживању и управљању дугом, податке о коришћењу буџетске резерве, почетно и 
завршно стање јединствених рачуна трезора и рачуна посебних намјена, као ни 
податке о извршеним реалокацијама. Такође у извјештају о извршењу буџета за 
2021. годину нису приказани подаци о почетном и завршном стању имовине, обавеза 
и извора средстава. Наведено није у складу са чланом 47. став (1) тачка в), г), д), е) 
и ж) и (2) Закона о буџетском систему Републике Српске. 
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6.1.1. Приходи и примици 

Општина је у ПИФ-у исказала укупне приходе и примитике на фонду 01 у износу од 
463.583 КМ и у цјелости се односе на буџетске приходе. По налазу ревизије исти су 
исказани мање за 50.670 КМ, што је детаљније објашњено у наставку извјештаја. 

6.1.1.1. Приходи 

Буџетски приходи исказани су у износу од 463.853 КМ, а чине их порески приходи, 
непорески приходи, грантови и трансфери између различитих јединица власти. 

Порески приходи исказани су у износу од 193.137 КМ, фонд 01, а значајнији су 
приходи по основу индиректних пореза (186.736 КМ) и порези на лична примања и 
приходи од самосталне дјелатности (5.863 КМ).  

Непорески приходи су исказани у износу од 182.746 КМ, фонд 01, а чине их приходи 
по основу накнада, такса и пружања јавних услуга у износу од 176.803 КМ 
(административне накнаде и таксе 774 КМ, комуналне накнаде и таксе 1.705 КМ, 
накнаде по разним основама 174.294 КМ и приходи од пружања јавних услуга 30 КМ) 
и остали непорески приходи у износу од 5.943 КМ. 

Непорески приходи наплаћени по основу накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта уплаћени 01.02.2021. године од стране ЈПШ „Шуме Републике Српске“ 
а.д. Соколац нису признати у 2021. години када су и наплаћени, већ су исти признати 
у 2020. години, па су потцијењене накнаде за шуме, а прецијењен је финансијски 
резултат ранијих година у износу од 48.894 КМ. Наведено није у складу са чланом 
108. став (1) Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, којим је дефинисано да се 
порески и непорески приходи признају на готовинском основу, у моменту наплате. 
Ови приходи су потцијењени за наведени износ и у односу на пореску евиденцију 
(Извјештај из јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима за 
обрачунски период 01.01-31.12.2021. године). 

Остали непорески приходи су прецијењени у износу од 5.943 КМ, а што је 
образложено у тачки 6.1.1.2. извјештаја. 

Трансфери између или унутар јединица власти исказани су у износу од 87.971 
КМ, а односе се на трансфере од Министарства здравља и социјалне заштите 
Републике Српске по основу Закона о социјалној заштити (8.046 КМ) и Министарства 
управе и локалне самоуправе Републике Српске за изразито неразвијену општину 
(79.925 КМ). 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се непорески приходи 
признају, у моменту наплате у складу са чланом 108. став (1) Правилника о 
рачуноводству и рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

6.1.1.2. Примици 

Примици нису исказани. По налазу ревизије потцијењени су примици за накнаде 
плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног 
осигурања у износу од 7.719 КМ, потраживања по основу рефундација за накнаду 
плата из доприноса за здравствено осигурање у износу од 1.775 КМ и финансијски 
резултат ранијих година у износу од 1.775 КМ, а прецијењени су остали општински 
непорески приходи у износу од 5.943 КМ, јер у ранијем периоду нису призната 
потраживања од фонда обавезног социјалног осигурања, а наплата истих у 2021. 
години није евидентирана или није исправно евидентирана. Наведено није у складу 
са чланом 80. став (3) и (4) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 
Извјештај о проведеној финансијској ревизији 

Општине Купрес за период 01.01-31.12.2021. године 
19 

 

политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике (тачка 6.3.1.1. 
извјештаја).  

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се примици по основу 
рефундација накнада плата од фонда обавезног социјалног осигурања 
класификују и евидентирају у складу са чланом 80. став (4) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике 

6.1.2. Расходи и издаци 

Општина је у ПИФ-у исказала укупне расходе и издатке на фонду 01 у износу од 
377.538 КМ, од чега су расходи исказани у износу од 317.688 КМ, а издаци у износу 
од 59.850 КМ. По налазу ревизије исти су исказани више за 5.288 КМ, што је 
детаљније објашњено у овој тачки извјештаја. 

6.1.2.1. Расходи 

Укупни расходи исказани су у износу од 317.688 КМ (фонд 01). Према врсти расхода 
односе се на расходе за лична примања запослених, по основу коришћења роба и 
услуга, финансирања и друге финансијске трошкове, субвенције, грантове, дознаке 
на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова 
и трансфере између различитих јединица власти. 

Расходи за лична примања запослених су исказани у износу од 146.968 КМ (фонд 
01), а односе се на расходе за бруто плате запослених у износу од 118.844 КМ, 
расходе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених у износу 
од 20.551 КМ (највећим дијелом их чине накнаде за топли оброк 8.754 КМ и порез и 
доприноси на накнаде 7.500 КМ) и расходе за отпремнине и једнократне помоћи у 
износу од 7.573 КМ.  

Расходи за лична примања запослених и обавезе за лична примања запослених су 
прецијењени у износу од 5.288 КМ, јер су у оквиру истих исказане накнаде плата за 
вријеме боловања које се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања, с 
тим да су поменуте накнаде истовремено евидентиране и у оквиру издатака за 
накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда обавезног 
социјалног осигурања и обавеза за лична примања запослених. Наведено није у 
складу са одредбама члана 78, 91. и 119. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Појединачни колективни уговор за запослене у Општинској управи од 25.09.2020. 
године није усклађен са чланом 9, 10. став (6) и 20. Посебног колективног уговора за 
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 20/17, 85/18, 86/18, 21/20, 21/21 и 69/21) у погледу увећања 
плате за стимулативни дио, умањења плате за запослене који немају положен 
стручни испит, износ регреса, обезбјеђење огријева и зимнице, средстава за вјерске 
и државне празнике, јубиларних награда и права на помоћ. Правилник о платама 
запослених у Општини („Службени гласник Општине Купрес“ број 3/21) није усклађен 
са чланом 6. став (2) и 7. Посебног колективног уговора за запослене у области 
локалне самоуправе Републике Српске у погледу висине плате приправника, те 
распоне коефицијената за обрачун плате за радно мјесто самостални стручни 
сарадник за привреду, приватно предузетништво, школство, науку, културу, 
урбанизам, грађевинарство, стамбено комуналне послове и заштиту животне 
средине и радно мјесто стручни сарадник за пријемну канцеларију, саобраћај и везе, 
послове матичара и јавне набавке. Обрачун плате за лица ангажована на поменутим 
радним мјестима, као и лицима ангажованим на радном мјесту стручни сарадник за 
цивилну заштиту, послове из области здравства и социјалне заштите, борачка 
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питања, борачко инвалидске заштите и комунална полиција и радном мјесту стручни 
сарадник за послове техничког секретара, начелника општине и предсједника 
Скупштине општине, благајна и послове за рад и радне односе вршен је по 
коефицијентима који су већи/мањи у односу на коефицијенте прописане чланом 6. 
став (2) Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске. 

Појединим запосленим увећање плате по основу минулог рада вршено је за већи 
број година стажа осигурања у односу на стварни број навршених година стажа 
осигурања. Наведено није у складу са чланом 5. став (4) Посебног колективног 
уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, којим је 
прописано да се основна плата увећава за сваку навршену годину стажа осигурања. 

Расходи по основу кориштења робe и услуга су исказани у износу од 111.426 КМ 
(фонд 01), а односе се на расходе по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга, за режијски материјал, за текуће 
одржавање, по основу путовања и смјештаја, за стручне услуге, за услуге 
одржавања јавних површина и заштите животне средине и остале некласификоване 
расходе.  

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга су исказани у износу од 16.824 КМ (фонд 01), а у највећем износу се односе 
на расходе по основу утрошка енергије (4.734 KM) и комуникационе услуге (10.124 
КМ).  

Расходи по основу путовања и смјештаја су исказани у износу од 4.897 КМ (фонд 
01), а у највећем износу се односе на расходе по основу утрошка горива (4.871 КМ).  

Расходи за стручне услуге износе 11.662 КМ (фонд 01), а највећим дијелом их чине 
расходи за услуге информисања и медија (1.655 КМ), компјутерске услуге (1.327 КМ) 
и остале стручне услуге (4.095 КМ). Ревизијом је утврђено да су прецијењени 
расходи за услуге израде елабората и студија, а потцијењени издаци за осталу 
нематеријалну произведену имовину за износ 4.095 КМ, јер су издаци за осталу 
нематеријалну произведену имовину (шумскопривредна основа) признати као 
расходи за услуге израде елабората и студија, што није у складу са чланом 105. 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике (тачке 6.1.2.2. и 6.3.1.2. извјештаја). 

Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине су 
исказани у износу од 8.746 КМ (фонд 01), а у највећем износу се односе на расходе 
за услуге зимске службе (6.842 КМ).  

Остали некласификовани расходи су исказани у износу од 63.222 КМ (фонд 01), а 
највећим дијелом их чине расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 
(58.331 КМ) и расходи по основу репрезентације (2.440 КМ). 

Замјенику начелника, предсједнику и потпредсједнику Скупштине општине 
обрачунаван је и исплаћиван мјесечни додатак, што није у складу са чланом 8. став 
(3) Закона о измјенама и допунама закона о статусу функционера јединица локалне 
самоуправе, којим је прописано да функционер који своју дужност обавља 
волонтерски има право на накнаду у висини нето плате функционера који дужност 
обавља са статусом запосленог лица, у случају када због спријечености истог 
обавља његову функцију (тачка 3. извјештаја). 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови исказани су у износу од 
3.128 КМ и односе се на расходе по основу камата на зајмове примљене од ентитета. 
Расходи по основу камата на зајмове примљене од инвестиционих фондова су 
прецијењени, а расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета су 
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потцијењени за износ од 3.128 КМ, јер су камате по уговору о кориштењу кредитних 
средстава револвинг фонда из области водоснабдијевања и комуналне 
инфраструктуре који је је закључен са Министарством пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске (у даљем тексту: Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде) евидентиране у оквиру расхода по основу камата на 
зајмове примљене од инвестиционих фондова, што није у складу са чланом 98. 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике. 

Субвенције су исказане у износу од 5.400 КМ (фонд 01), а односе се на субвенције 
јавним нефинансијским субјектима у области саобраћаја и веза (4.200 КМ) и 
нефинансијским субјектима у области саобраћаја и веза (1.200 КМ). 

У оквиру субвенција евидентирана су средства дозначена КП „Комуналац“ д.о.о. 
Купрес за обављање редовних активности у 2021. години, што није у складу са 
чланом 95. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике, а који дефинише грантове као бесповратне 
дознаке које имају за циљ да помогну у обављању редовних активности или 
специфичне групе активности примаоца гранта, те су субвенције прецијењене, а 
грантови потцијењени у износу од 4.000 КМ. 

Грантови у земљи су исказани у износу од 5.709 КМ (фонд 01), а односе се на текуће 
грантове непрофитним субјектима у земљи (2.550 КМ) и остале текуће грантове у 
земљи (3.159 КМ). Због погрешног евидентирања потцијењени су грантови у износу 
од 4.000 КМ, а што је образложено у оквиру субвенција. 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова исказане су у износу од 43.346 КМ (фонд 01), а односе се на 
дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова 
(20.803 КМ) и дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и градова (22.543 КМ). 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 
- интерни акти којима се дефинишу плате и друга лична примања 

запослених, ускладе са Посебним колективним уговором за запослене у 
области локалне самоуправе и исти досљедно примјењују, 

- функционерима који своју дужност обављају волонтерски накнада 
обрачунава само у случају дефинисаном чланом 8. став (3) Закона о 
измјенама и допунама закона о статусу функционера јединица локалне 
самоуправе, 

- класификација камата на зајмове примљене од ентитета врши у оквиру 
расхода из трансакција размјене унутар исте јединице власти сходно 
члану 98.  Правилника  о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике, 

- класификација грантова врши у складу са чланом 95. Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана 
за буџетске кориснике. 

6.1.2.2. Издаци 

Издаци су исказани у износу од 59.850 КМ (фонд 01), а односе се на издатке за 

нефинансијску имовину, издатке за отплату дугова и остале издатке. 

Издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 40.926 КМ (фонд 01). 
Односе се на издатке за набавку моторних возила (38.552 КМ), издатке за набавку 
канцеларијског намјештаја (246 КМ), издатке за набавку рачунарске опреме (379 КМ), 
издатке за набавку канцеларијског инвентара (69 КМ) и издатке за набавку остале 
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опреме за образовање, науку, културу и спорт (1.680 КМ). Због наведеног под тачком 
6.1.2.1. извјештаја потцијењени су издаци за осталу нематеријалну произведену 
имовину (4.095 КМ). 

Рачун за преузимање издатака за нефинансијску имовину евидентиран је на терет 
финансијског резултата текућег периода у износу од 40.926 КМ, што није у складу са 
чланом 96. став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике (тачка 6.3.2.2. извјештаја), 
којим је прописано да се издаци за нефинансијску имовину евидентирају на дуговној 
страни аналитичких конта класе 5, уз истовремено књижење на потражној страни 
корективног конта рачун за преузимање издатака за нефинансијску имовину. 

Издаци за отплату дугова се односе на отплату главнице по кредиту Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде (12.982 КМ). Издаци за отплату главнице 
зајмова примљених од инвестиционих фондова су прецијењени, а издаци за отплату 
главнице зајмова примљених од ентитета су потцијењени за износ од 12.982 КМ, јер 
је отплата главнице зајма примљеног од Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде евидентирана на издацима за отплату главнице зајмова примљених 
од инвестиционих фондова, што није у складу са чланом 117. Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике. 

Остали издаци исказани су у износу од 5.942 КМ (фонд 01) и односе се на накнаде 
плата рефундираних од фондова обавезног социјалног осигурања. Општина је 
евидентирала рачун за преузимање осталих издатака на терет финансијског 
резултата текућег периода у износу од 5.942 КМ, што није у складу са чланом 98. 
став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, којим је прописано да се 
остали издаци евидентирају на дуговној страни аналитичких конта класе 6, уз 
истовремено књижење на потражној страни корективног конта рачун за преузимање 
осталих издатака (тачка 6.3.2.2. извјештаја).  

Издаци за накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда 
обавезног социјалног осигурања потцијењени су за износ од 795 КМ јер након 
измирења обавеза по основу накнаде плата за вријеме боловања исти нису 
исказани, што није у складу са чланом 80. став (2) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 
- класификација издатака за отплату главнице зајмова примљених од 

ентитета врши сходно члану 117. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике, 

- издаци за нефинансијску имовину и остали издаци евидентирају уз 
истовремено књижење рачуна за преузимање издатака за 
нефинансијску имовину и рачуна за преузимање осталих издатака 
сходно члану 96. став (2) и 98. став (2) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 

6.1.3. Буџетски резултат (суфицит) 

У обрасцу ПИБ и ПИФ исказан је буџетски суфицит у износу од 105.240 КМ и 
представља збир бруто буџетског суфицита 146.166 КМ и нето издатака за 
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нефинансијску имовину исказаних у негативном износу од 40.926 КМ. Исказани 
бруто буџетски суфицит представља разлику између буџетских прихода (463.854 
КМ) и буџетских расхода (317.688 КМ), док су нето издаци за нефинансијску имовину 
исказани у негативном износу од 40.926 КМ и представљају издатке за 
нефинансијску имовину. По налазу ревизије, буџетски суфицит је потцијењен за 
48.239 КМ (тачка 6.1.1.1. извјештаја). 

6.1.4. Нето финансирање 

Нето финансирање у ПИБ-у и ПИФ-у исказано је у негативном износу од 18.924 КМ, 
а представља издатке по основу отплате дугова и остале издатке. По налазу 
ревизије негативно нето финансирање је мање за 7.719 КМ. 

6.1.5. Разлика у финансирању 

У ПИБ-у и ПИФ-у разлика у финансирању исказана је у износу од 86.316 KМ, а чини 
је разлика између буџетског суфицита у износу од 105.240 КМ и нето финансирања 
исказаног у негативном износу од 18.924 КМ. По налазу ревизије иста је мање 
исказана за 55.958 КМ. 

6.2. Биланс успјеха 

6.2.1. Приходи 

Приходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 512.910 КМ, а чине их приходи 
исказани у периодичном извјештају о извршењу по рачуноводственим фондовима 
(463.854 КМ) и приходи обрачунског карактера исказани у износу од 49.056 КМ.   

Приходи обрачунског карактера износе 49.055 КМ и исказани су по основу осталих 
прихода обрачунског карактера. 

Остали приходи обрачунског карактера се односе на накнаду за шуме која није 
наплаћена (7.424 КМ), а која је евидентирана по основу интерних евиденција 
Општине и на приходе по основу Извјештаја из јединствене евиденције о 
пријављеним и уплаћеним порезима за обрачунски период 01.01-31.12.2021. године 
(41.632 KM). Општина није извршила евидентирање насталих и наплаћених 
пореских и непореских потраживања из Јединствене евиденције о пријављеним и 
уплаћеним порезима за 2021. годину сходно члану 11. и 14. Упутства о примјени 
Међународног рачуноводственог стандарда за јавни сектор 23: Приходи од 
трансакција које нису трансакције размјене (порези и преноси) („Службени гласник 
Републике Српске“ број 109/16), па су прецијењени остали приходи обрачунског 
карактера, а потцијењен је финансијски резултат ранијих година за 43.400 КМ. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се обрачунски приходи 
и потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе 
евидентирају у складу са Упутством о примјени МРС-ЈС 23 - Приходи од 
трансакција које нису трансакције размјене (порези и преноси). 

6.2.2. Расходи 

Расходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 427.328 КМ, а чине их расходи 
исказани у ПИФ-у (317.688 КМ) и расходи обрачунског карактера (109.640 КМ).  

Расходи обрачунског карактера се односе на расходе по основу амортизације 
(68.552 КМ- тачка 6.3.1.2. извјештаја), расходе од усклађивања вриједности имовине 
(40.991 КМ) и остале расходе обрачунског карактера (97 КМ). По налазу ревизије 
потцијењене су дате помоћи у натури у износу од 38.552 КМ и обрачунати расходи 
по основу преноса имовине између различитих јединица власти у износу од 1.200 
КМ. Општина је у току 2021. године набавила кориштени аутобус-минибус у 
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вриједности од 38.552 КМ (са ПДВ-ом), који је Одлуком Скупштине општине од 
05.03.2021. године пренијела на КП “Комуналац” д.о.о. Купрес. Општина није у својим 
финансијским извјештајима исказала повећање на произведеној сталној имовини, 
па приликом преноса минибуса на КП “Комуналац” д.о.о. Купрес није вршила ни 
искњижавање произведене сталне имовине на терет датих помоћи у натури сходно 
члану 65. став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Такође, током 2021. године 
Општина је набавила тобогане за потребе ЈУ ОШ „Раде Марјанац“ Стројице, али 
пренос имовине по Одлуци Скупштине општине од 28.12.2021. године није 
евидентирала у оквиру обрачунатих расхода по основу преноса имовине између 
различитих јединица власти (1.200 КМ), сходно члану 65. став (1) тачка 3) 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике.  

По налазу ревизије расходи од усклађивања вриједности краткорочних 
потраживања и финансијски резултат ранијих година су прецијењени за износ од 
40.723 КМ, јер је корекција доспјелих ненаплаћених пореских потраживања из 
ранијег периода по извјештају Пореске управе Републике Српске (у даљем тексту: 
Пореска управа) евидентирана у 2021. години (тачка 6.2.1. извјештаја). 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се евидентирање 
улагања у нову нефинансијску имовину која се прибавља за потребе других 
корисника врши у складу са чланом 65. став (1) и (2) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

6.2.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха, као разлика прихода у износу од 512.910 КМ и расхода у износу 
427.328 КМ, исказан је финансијски резултат у износу од 85.582 КМ. На основу 
претходно наведених налаза, финансијски резултат текуће године у Билансу успјеха 
потребно је кориговати за 5.810 КМ. Разлика исказаног и ревизијом утврђеног 
финансијског резултата текуће године образложена је под тачкама 6.1.1, 6.1.2.1. и 
6.2. извјештаја. 

6.3. Биланс стања 

У пословној активи Биланса стања Општине на дан 31.12.2021. године исказана је 
укупна имовина нето вриједности 1.327.776 КМ (текућа имовина 412.983 КМ и стална 
имовина 914.793 КМ). Пословна актива је уравнотежена са пословном пасивом коју 
чине обавезе и разграничења (287.883 КМ) и властити извори (1.039.893 КМ). 

6.3.1. Актива 

Пословну активу чине текућа имовина нето вриједности 412.983 КМ и стална 
имовина нето вриједности 914.793 КМ. По налазу ревизије пословна актива је мање 
исказана за 1.775 КМ, што је детаљније објашњено у овој тачки извјештаја. 

6.3.1.1. Текућа имовина 

Текућа имовина исказана у нето износу од 412.983 КМ (бруто вриједност 453.974 КМ 
и исправка вриједности 40.991 КМ) односи се на краткорочну финансијску имовину 
и разграничења (готовина и готовински еквиваленти, краткорочна потраживања и 
краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар јединица 
власти). 

Готовина и готовински еквиваленти исказани су у износу од 373.195 КМ, а чине 
их средства у благајни (122 КМ) и на банковним рачунима (373.073 КМ). 
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Краткорочна потраживања исказана су у нето износу од 20.880 КМ (бруто 
вриједност 61.871 КМ и исправка вриједности 40.991 КМ). Нето вриједност се односи 
на потраживања од запослених (1.526 КМ), потраживања за ненаплаћене порезе, 
доприносе и непореске приходе (8.064 КМ) и остала краткорочна потраживања 
(11.290 КМ). 

Потраживања од запослених односе се на остала потраживања од запослених по 
основу трошкова мобилног телефона из 2016. године од лица којем је престао радни 
однос (317 КМ) и потраживања од запослених по основу набављеног огревног 
дрвета (1.209 КМ) измиривани на терет плата запослених. За износ ненаплаћених 
потраживања од запослених за трошкове мобилног телефона у року од годину дана 
Општина није извршила процјену наплативости и корекцију ненаплативог износа 
сходно члану 73. став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

Нето вриједност краткорочних потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и 
непореске приходе се односи на пореска потраживања према извјештају Пореске 
управе (640 КМ) и потраживања по основу непореских прихода (7.424 КМ).  

Коригована потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе 
исказана су у износу од 40.991 КМ, а евидентирана су на основу евиденција из 
помоћне књиге Пореске управе. Општина није у цјелости евидентирала доспјела 
ненаплаћена пореска потраживања према Извјештају из јединствене евиденције о 
пријављеним и уплаћеним порезима са Пореском управoм (исказана су мање за 
бруто и исправку вриједности у износу од 5.386 КМ), сходно Упутству о примјени 
међународног рачуноводственог стандарда за јавни сектор 23: приходи од 
трансакција које нису трансакције размјене (порези и преноси). 

Остала краткорочна потраживања исказана су у бруто/нето износу од 11.290 КМ и у 
највећем износу се односе на потраживања по основу рефундација за накнаду плата 
из доприноса за здравствено осигурање која се односе на период од 01.09.2016 – 
31.01.2017. године  (2.308 КМ) и позајмице дате КП „Комуналац“ д.о.о. Купрес (6.800 
КМ) у периоду од 2015-2020. године. 

Општина није поступила у складу са Инструкцијом Министарства финансија 
Републике Српске број 06.12/020-1526/17 од 23.06.2017. године, о књиговодственом 
евидентирању корекција по почетном стању на дан 01.01.2017. године у главним 
књигама тезора Републике, општина и градова и главним књигама буџетских 
корисника и фондова који нису у систему трезорског пословања, тј. Општина није 
прекњижила потраживања од фондова социјалног осигурања са краткорочних 
потраживања по основу рефундација из доприноса за здравствено осигурање на 
потраживања по основу рефундације за накнаду плата из доприноса за здравствено 
осигурање у износу од 2.308 КМ. Општина није извршила процјену наплативости 
поменутих потраживања у претходном периоду, сходно члану 73. став (2) 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

Независном потврдом салда (конфирмацијом салда) потраживања утврђено је да 
постоји неслагање у износу потраживања Општине од Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске (у даљем тексту: Фонд) са обавезама поменутог Фонда 
према Општини. Општина је у својим финансијским извјештајима приказала 
потраживања од Фонда у износу од 2.308 КМ, док су обавезе поменутог Фонда према 
Општини исказане у износу од 0 КМ. Општина није вршила усаглашавање обавеза 
са Фондом здравственог осигурања Републике Српске. 
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За позајмице КП „Комуналац“ д.о.о. Купрес у периоду од 2015-2020. године у износу 
од 6.800 КМ нису закључени уговори о позајмици, те није познат начин и рок поврата 
исте. 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар 
јединица власти су исказана у износу од 18.908 КМ (бруто/нето вриједности), а 
односе се на потраживања по основу помоћи неразвијеним општинама (20.683 КМ) 
и потраживања по основу рефундација за накнаду плата из доприноса за 
здравствено осигурање (-1.775 КМ).  Потраживања по основу рефундација за 
накнаду плата из доприноса за здравствено исказана су мање за 1.775 КМ, због 
наведеног по тачком 6.1.1. извјештаја. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се изврши потпуна 
анализа потраживања, те да се врши процјена  потраживања са аспекта 
њихове наплативости и да се за отпис потраживања обезбиједи 
сагласност Скупштине општине у складу чланом 73. став (2) и (4) 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

6.3.1.2. Стална имовина 

Стална имовина исказана је у износу од 1.303.028 КМ бруто вриједности, 388.235 
КМ исправке вриједности и 914.793 КМ нето вриједности, а односи се на 
нефинансијску имовину у сталним средствима. 

Дугорочна финансијска имовина и разграничења нису исказана. По налазу 
ревизије акције и учешћа у капиталу су потцијењени за 2.000 КМ, јер Општина није 
исказала учешће у капиталу по основу оснивачког улога код КП „Комуналац“ д.о.о. 
Купрес сходно члану 78. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

Нефинансијска имовина у сталним средствима односи се на зграде и објекте у 
нето износу од 826.475 КМ (бруто вриједност 1.063.650 КМ и исправка вриједности 
237.175 КМ), постројења и опрему у износу од 36.675 КМ (бруто вриједност 174.869 
КМ и исправка вриједности 138.194 КМ) и нематеријалну непроизведену имовину у 
износу од 51.643 КМ (бруто вриједност 64.509 КМ и исправка вриједности 12.866 КМ). 
Ревизијом је утврђено да је иста мање исказана за вриједност шумскопривредне 
основе (4.095 КМ), јер су издаци за нематеријалну произведену имовину признати 
као расходи за услуге израде елабората и студија (тачка 6.1.2. извјештаја). 

Смањење укупне вриједности нефинансијске имовине у сталним средствима у нето 
износу од 67.474 КМ резултат је обрачунатих трошкова амортизације од 68.552 КМ 
(тачка 6.2.2. извјештаја), отписа 96 КМ, те повећања због набавки у вриједности од 
1.174 КМ (тачка 6.3.2.2. извјештаја). 

Општина није примијенила ревалоризациони модел вредновања на грејну опрему, 
чија је књиговодствена вриједност сведена на нулу, као што је прописано чланом 41. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

На позицији осталих постројења и опреме исказана је вриједност ауто гума у износу 
од 1.100 КМ, које имају третман залиха сходно члану 60. Правилника о 
рачуноводству, рачуновоственим политикама и рачуноводственим процјена.        

Нематеријална произведена имовина је потцијењена, а нематеријална 
непроизведна имовина је прецијењена за износ од 51.644 КМ, јер је нематеријална 
произведена имовина која се односи на планове процјене угрожености од пожара и 
елементарних непогода (27.774 КМ),  Извјештај о организацији и реализацији 
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геофизичких истраживања за потребе водоснабдијевања Општине Купрес и 
Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања на локацији Ново Село (18.762 
КМ), ГИЗ базу података (2.107 КМ) и документацију о стратешком развоју Општине 
(3.000 КМ) евидентирана у оквиру нематеријалне непроизведене имовине, што није 
у складу са чланом 24. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна 
и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Израда Извјештаја о организацији и реализацији геофизичких истраживања за 
потребе водоснабдијевања општине Купрес извршена је у 2010. години (14.082 КМ), 
док је пројекат израђен 2017. године (4.680 КМ). Имајући у виду проток времена од 
сачињавања поменутих докумената, Општина није на дан билансирања вршила 
провјеру да ли је дошло до обезврјеђења истог сходно захтјевима МРС-ЈС 21 – 
Умањење вриједности имовине која не генерише готовину (параграф 23, 26 и 27). 

У оквиру позиције земљишта није исказано земљиште на парцели Тирина долина 
које je у посједу Општине Купрес (није обухваћено ни пописом-тачка 3. извјештаја), 
што није у складу са чланом 28. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

У пословним књигама Општине није евидентиран објекат који Општина користи, као 
и земљиште под објектом (нису обухваћени ни пописом-тачка 3. извјештаја). У 
писаној информацији  достављеној за потребе ревизије од 03.11.2022. године дато 
је објашњење да је објекат Општинске управе смјештен на парцели уписаној у 
Посједовни лист број 640, а да је посједник Орган управљања здравствена станица 
Благај. За поменути објекат и земљиште под објектом Општина се није уписала као 
власник, јер није проведен процес излагања пред Републичком управом за 
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 
- учешћа у капиталу по основу оснивачког улога искажу у складу са 

чланом 78. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, 

- вредновање, класификација, те процјена обезврјеђења нефинансијске 
имовине у сталним средствима врши у складу са одредбама Правилника 
о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике (члан 24. и 28.), Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике (члан 41. и 60.), захтјевима МРС-ЈС 17- 
Некретнине, постројења и опрема и МРС-ЈС 21 – Умањење вриједности 
имовине која не генерише готовину. 

6.3.2. Пасива 

Пословна пасива је исказана у износу од 1.327.776 КМ, а односи се на краткорочне 
обавезе и разграничења, дугорочне обавезе и разграничења и властите изворе. По 
налазу ревизије пословна пасива је мање исказана за 1.775 КМ, што је детаљније 
објашњено у наставку ове тачке извјештаја. 

6.3.2.1. Обавезе и разграничења 

Обавезе и разграничења на дан 31.12.2021. године исказане су у износу од 287.883 
КМ (краткорочне обавезе и разграничења 206.748 КМ и дугорочне обавезе и 
разграничења 81.135 КМ).  

Краткорочне обавезе и разграничења односе се на обавезе по краткорочним 
зајмовима (13.374 КМ), за лична примања запослених (87.454 КМ), из пословања 
(102.903 КМ), за субвенције (1.680 КМ) и за дознаке на име социјалне заштите које 
се исплаћују из буџета Републике, општина и градова (1.337 КМ).  
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По налазу ревизије прецијењене су обавезе по краткорочним зајмовима примљеним 
од осталих домаћих јавних нефинансијских институција, а потцијењене обавезе по 
зајмовима примљеним од ентитета који доспијевају на наплату до годину дана за 
13.374 КМ, јер обавезе по зајму примљеном од Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде које доспијевају до годину дана нису класификоване у 
складу са чланом 84. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Због наведеног под тачком 6.1.2.1. извјештаја прецијењене су обавезе за лична 
примања у износу од 5.288 КМ. Такође, прецијењене су обавезе за лична примања 
запослених, а потцијењен је финансијски резултат ранијих година у износу од 757 
КМ, јер нису затворене обавезе које су у ранијем периоду измирене.  

Општина је у својим финансијским извјештајима приказала обавезе за јавне приходе 
у износу од 75.029 КМ, док су обавезе за јавне приходе приказане у помоћној књизи 
Главне књиге трезора - Модул обавеза у износу од 148.569 КМ. Међутим, према 
аналитичкој картици евидентираних обавеза и уплата за период од 01.01-31.12.2021. 
године, Општина је у претплати у износу од 19.908 КМ за износ доприноса по основу 
уплате дуга из ранијег периода. Према писаној информацији достављеној за 
потребе ревизије претплата је настала из разлога што је Општина у ранијем периоду 
уплаћивала, али није пријављивaла обавезе доприноса Пореској управи, сходно 
члану 23. став (1) Закона о доприносима (“Службени гласник Републике Српске” број 
114/17, 112/19, 49/21 и 119/21) којим је прописано да је уплатилац доприноса дужан 
пријавити обавезу доприноса Пореској управи најкасније до краја мјесеца за 
претходни мјесец за сваког обвезника доприноса на обрасцу мјесечне пријаве 
пореза по одбитку, који је утврђен прописима о порезу на доходак. 

Према независној конфирмацији салда обавеза са Министарством финансија 
Републике Српске утврђене су укупне разлике у износу од 13.032 КМ (у корист 
Министарства финансија Републике Српске) по основу записника о обрачуну и 
поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода и за Oracle лиценце. 

Помоћна књига главне књиге трезора - Модул обавеза (РС Аналитичка картица 
добављача) није усаглашена са главном књигом трезора, што није у складу са 
чланом 18. став (8) и 27. Закона о трезору. Обавезе и разграничења у помоћној 
књизи (Модул обавеза у којој се води аналитика добављача) су исказане више за 
355.090 КМ од стања обавеза и разграничења у финансијским извјештајима односно 
стања у Главној књизи трезора. 

У периоду од датума извјештавања до 28.02.2022. године измирене су обавезе у 
укупном износу од 16.224 КМ и то обавезе за лична примања запослених у износу 
од 4.369 КМ, обавезе из пословања у износу од 10.518 КМ и обавезе за дознаке на 
име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова у 
износу од 1.337 КМ. 

Дугорочне обавезе и разграничења исказане су у износу од 81.135 КМ и односе 
се на дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама 
власти.  

Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти 
исказане су у износу од 81.135 КМ и односе се обавезе по основу уговора о 
коришћењу кредитних средстава револвинг фонда из области водоснабдијевања и 
комуналне инфраструктуре закљученог са Министарством пољопривреде, 
шумарства и водопривреде. 
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У Службеном гласнику Републике Српске Општина није објавила Извјештај о стању 
дуга и гаранцијама на дан 31.12.2021. године сходно члану 72. став (2) Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 
- обавезе по зајмовима примљеним од ентитета који доспијевају на 

наплату до годину дана евидентирају у складу са чланом 84. Правилника 
о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике, 

- изврши усаглашавање стања помоћних књига и Главне књиге трезора 
у складу са чланом 27. Закона о трезору, 

- врши независна потврда салда (конфирмација салда) са свим пословним 
партнерима и да се рачуноводствена евиденција имовине и обавеза 
усклади са примљеним одговорима, 

- једном годишње у Службеном гласнику Републике Српске, најкасније до 
30. априла, објави извјештај о стању дуга и гаранцијама сходно члану 
72. став (2) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске. 

6.3.2.2. Властити извори  

Властити извори исказани су на дан 31.12.2021. године у износу од 1.039.893 КМ, а 
односе се на трајне изворе средстава (18.762 КМ), финансијски резултат ранијих 
година (981.243 КМ) и финансијски резултат текуће године (39.888 КМ).  

Трајни извори средстава исказани у износу од 18.762 КМ и односе се на Извјештај о 
организацији и реализацији геофизичких истраживања за потребе 
водоснабдијевања општине Купрес и Пројекат детаљних хидрогеолошких 
истраживања на локацији Ново Село, што није у складу са чланом 86. став (3) 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике, којим је прописано да се формирани трајни извори 
средстава не везују за појединачне ставке имовине признате на страни активе (тачка 
6.3.1.2. извјештаја).  

Укупан финансијски резултат исказан у износу од 1.021.131 КМ односи се на 
финансијски резултат ранијих година у износу од 981.243 КМ и текућег периода у 
износу од 39.888 КМ.  

Финансијски резултат ранијих година прецијењен је за 24.922 КМ (осим у овој тачки  
образложено је и под тачкама 6.1.1.1, 6.2, 6.3.1.1. и 6.3.2.1. извјештаја). 

Финансијски резултат текућег периода из Биланса успјеха (85.582 КМ) не одговара 
исказаном износу финансијског резултата текућег периода у Билансу стања (39.888 
КМ) и виши је за 45.694 КМ. Финансијски резултат текућег периода у Билансу стања 
је потцијењен за износ од 45.694 КМ из разлога што је Општина за набавку опреме 
у износу од 1.174 КМ (тачка 6.3.1.2. извјештаја) евидентирала издатке за 
нефинансијску имовину у корист финансијског резултата текуће године, док је рачун 
за преузимање издатака за нефинансијску имовину (40.926 КМ) и рачун за 
преузимање осталих издатака (5.942 КМ) евидентирала на терет финансијског 
резултата текуће године, што је образложено под тачком 6.1.2.2. извјештаја. По 
налазима ревизије, финансијски резултат текуће године у Билансу стања 
потцијењен је за 51.504 КМ (тачке 6.1.1, 6.1.2.1. и 6.2. извјештаја). 

6.3.3. Ванбилансна евиденција 

Општина у току 2021. године није имала пословних догађаја који захтијевају 
евидентирање на ванбилансним позицијама. 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

30 
Извјештај о проведеној финансијској ревизији  

Општине Купрес за период 01.01-31.12.2021. године 
 

 

6.4. Биланс новчаних токова 

У Билансу новчаних токова исказани су приливи готовине из пословних активности 
463.855 КМ, одливи готовине из пословних активности 317.688 КМ, одливи готовине 
из инвестиционих активности 40.926 КМ и одливи готовине из активности 
финансирања 12.982 КМ. Нето прилив готовине и готовинских еквивалената исказан 
је у износу од 92.259 КМ, готовина и готовински еквиваленти на почетку обрачунског 
периода 209.842 КМ, остале промјене на салду готовине и готовинских еквивалената 
71.094 КМ и готовина и готовински еквиваленти на крају обрачунског периода у 
износу од 373.195 КМ. 

Биланс новчаних токова Општине није сачињен у складу са чланом 42. Правилника 
о финансијском извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС-ЈС 2 - 
Извјештаји о новчаним токовима (параграфи 18, 21 и 56), јер су приливи из 
пословних активности по основу уплата за накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта (48.894 КМ- тачка 6.1.1. извјештаја), накнаде плата за вријеме боловања 
које се рефундирају од Фонда здравственог осигурања Републике Српске (1.775 KM- 
тачке 6.1.1. и 6.3.1.1. извјештаја) и трансфери између различитих јединица власти 
по основу помоћи изразито неразвијеним општинама и по основу Закона о социјалној 
заштити (19.902 КМ) унесени на позицију остале промјене на салду готовине и 
готовинских еквивалената (70.571 КМ). 

Неправилност у вези погрешног планирања и евидентирања издатака за 
нефинансијску имовину у оквиру расхода за стручне услуге (тачке 5. и 6.1.2.1 
извјештаја) одразила се и на исказане одливе готовине по основу расхода за 
кориштења роба и услуга, као и одливе готовине по основу издатака за 
нефинансијску имовину.  

Биланс новчаних токова не пружа релевантне информације о новчаним токовима у 
складу са параграфом 18, 21, 25 и 56 МРС-ЈС 2 – Извјештај о новчаним токовима. 

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

6.5. Временска неограниченост пословања 

С обзиром да није саставила Напомене уз финансијске извјештаје, Општина није 
дала образложења везана за сталност пословања у складу са захтјевима МРС-ЈС 
1-Презентација финансијских извјештаја, параграфи 15(ц) и 38. 

6.6. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

Према достављеним информацијама на дан 31.12.2021. године, против Општине се 
води 1 судски спор укупне вриједности од 2.380 КМ (основ спора је дуг по основу 
одборничке накнаде). Општина није извршила резервисања за судске спорове за 
које се очекује да у наредном периоду буду пресуђени на терет Општине, како је 
прописано чланом 82. став (3) и (5) и чланом 84. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. 

6.7. Напомене уз финансијске извјештаје 

Општина није саставила Напомене уз финансијске извјештаје за 2021. годину, што 
није у складу са захтјевима МРС-ЈС 1-Презентација финансијских извјештаја и 
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одредбама члана 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских 
корисника. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се уз финансијске 
извјештаје сачине Напомене у складу са чланом 46. Правилника о 
финансијском извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС-ЈС 1- 
Презентација финансијских извјештаја и других релевантних стандарда. 

 

Ревизијски тим 

Данијела Дувњак, с.р. 

Свјетлана Коџоман, 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)
	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



