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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општине Србац 
који обухвата Биланс стања на дан 31.12.2020. 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, образложења уз обрасце годишњих финансијских 
извјештаја и примјену рачуноводствених политика у ревидираном периоду. 

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом, 
Консолидовани финансијски извјештај Општине Србац истинито и објективно 
приказују, у свим материјалним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза 
на дан 31.12.2020. 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 31.12.2020. године код Општинске 
управе и нижих буџетских корисника није организован и извршен у складу са 
одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза, јер није извршено 
усаглашавање потраживања и обавеза, попис имовине није извршен према 
врстама имовине, имовина је пописана само количински и није извршен попис 
зграда и објеката, те позиција ванбилансних евиденција. Такође, пописне листе 
имовине у Територијалној ватрогасној јединици не садрже упоредни преглед 
стварног и књиговодственог стања. Извјештаји појединих пописних комисија не 
садрже податке о датуму почетка и завршетка пописа, стручној и професионалној 
квалификацији (као и о радном ангажману) лица ангажованих на попису и упоредне 
прегледе стварног и књиговодственог стања. 
 
Као што је наведено под тачком 6.1.2.9. извјештаја: 

Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и јединица за посебне 
социјалне групе су прецијењени за износ од 540.000 КМ, јер на дан билансирања 
нису испуњени услови за евидентирање истих, односно резервацију расположивих 
средстава у складу са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 
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Као што је наведено под тачком 6.2.1. извјештаја: 

Приходи обрачунског карактера су потцијењени, а краткорочно разграничени 
приходи прецијењени у износу од 130.725 КМ, због евидентирања прихода 
обрачунског карактера у оквиру краткорочно разграничених прихода, што није у 
складу са чланом 138. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна 
и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Као што је наведено под тачком 6.3.1.2. извјештаја: 

Акције и учешћа у капиталу, као и финансијски резултат ранијих година су 
потцијењени у најмањем износу од 140.014 КМ, јер уписани и уплаћени капитал код 
ЈЗУ Дом здравља „Србац“ Србац, ЈУ Туристичка организација општине Србац, ЈУ 
Народна библиотека Србац,  ЈУ Центар за социјални рад Србац, ЈУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ Србац,  ЈУ „Центар за културу и спорт“ Србац и Агенција за развој 
малих и средњих предузећа општине Србац, од стране Општине Србац није 
евидентиран у главној књизи Општине Србац, што није у складу са  чланом 61. 
став (4) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике. 

Нематеријална произведена имовина и финансијски резултат ранијих година су 
потцијењени у износу од 119.602 КМ, јер евидентирањe корекције вриједности 
нематеријалне произведене имовине у ранијем периоду, није вршено у складу са 
чланом 24. став (4) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Као што је наведено под тачком 6.3.2.1. извјештаја: 

Ванбилансна евиденција општине Србац је потцијењена у износу од 35.000 КМ за 
одобрена, а неповучена средства по револвинг кредиту, што није у складу са 
чланом 89. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике. 

Као што је наведено под тачком 6.3.2.2.  извјештаја: 

Финансијски резултат ранијих година је прецијењен, а позиција прихода 
обрачунског карактера потцијењена у износу од 79.681 КМ, јер је у оквиру 
финансијског резултата ранијих година извршено евидентирање погрешних уплата 
(потраживања) по Кварталним записницима Пореске управе Републике Српске за 
период 01.10-31.12.2020. године, што није у складу са чланом 68. 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 Србац није сачињен у складу са чланом 42. 
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС 
ЈС 2 - Извјештаји о новчаним токовима, јер су одливи готовине из пословних 
активности исказани више за 290.902 КМ, као и одливи готовине из инвестиционих 
активности за износ од 540.000 КМ. 

Као што је наведено под тачком 6.7.  извјештаја: 

У Напоменама уз финансијске извјештаје није извршено објелодањивање 
постојања и ограничавања власништва на некретнинама (хипотека), заложеним као 
гаранција извршавања обавезе по основу кредита, што није у складу са 
параграфом 89. тачка (а) МРС ЈС 17 – Некретнине, постројења и опрема, као и 
информације везане за потенцијалну имовину и потенцијалне обавезе, по основу 
судских спорова за период 01.01-31.12.2020. године, што није у складу чланом 46. 
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и захтјевима  МРС 
ЈС 1 – Презентација финансијских извјештаја.  
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Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз финансијске извјештаје је објелодањено да нема неизвјесности у 
вези са сталношћу пословања, у складу са МРС-ЈС 1 Презентација финансијских 
извјештаја, параграфи 15.(ц) и 38, са закључком да ће Општина Србац наставити 
са пословањем и извршавањем својих законских обавеза и у будућности. 

Кључна питања ревизије 

Кључна питања ревизије су, по нашем професионалном мишљењу, она питања 
која су била најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за годину 
која се завршава на дан 31. децембар 2020. године. Ова питања смо размотрили у 
оквиру ревизије финансијских извјештаја као цјелине, а у формирању нашег 
мишљења не дајемо одвојено мишљење о тим питањима. Осим питања описаних у 
пасусу Основ за мишљење са резервом  нема других питања кoja треба објавити  у 
извјештају о ревизији. 

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 

Начелник oпштине је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских 
извјештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни 
сектор, односно прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор 
важећим у Републици Српској. 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 
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оцјену примијењених рачуноводствених политика утемељених на временској 
неограничености пословања и значајних процјена извршених од стране 
руководства, као и оцјену опште презентације финансијских извјештаја. 

Изјављујемо да смо поступили у складу са релевантним етичким захтјевима у вези 
са независношћу. Остварили смо комуникацију са одговорним лицима субјекта 
ревизије у вези са планираним обимом и временским распоредом ревизије, 
кључним ревизијским питањима и другим важним питањима и значајним налазима 
ревизије, укључујући значајне недостатке у систему интерних контрола који се могу 
идентификовати током ревизије. 

 

Бања Лука, 26.11.2021. 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 Србац за 2020. 
годину, извршили смо ревизију усклађености активности, финансијских трансакција 
и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и 
другим прописима.  

Пo нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом, 
активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијском 
извјештају Општине Србац за 2020. 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 6.1.2.1. извјештаја: 

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

Као што је наведено под тачком 6.3.2.1. извјештаја: 

Општина Србац није у складу са чланом 9. став (4) Закона о фискалној 
одговорности у Републици Српској сачинила План за измирење неизмирених 
обавеза пренесених из 2020. године.   

Одговорност руководства за усклађеност 

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

Одговорност ревизора за ревизију усклађености 

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

Бања Лука, 26.11.2021. 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) попис имовине и обавеза код Општинске управе и нижих буџетских 
корисника врши у складу са одредбама Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза, 

2) у Консолидовани финансијски извјештај укључују сви контролисани ентитети 
како је прописано одредбама члана 123. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике, 

3) врши процјена потраживања на дан билансирања са становишта 
наплативости, у складу са чланом 73. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике, 

4) пореска потраживања на основу Извјештаја из Јединствене евиденције 
Пореске управе Републике Српске о пријављеним и уплаћеним порезима у 
главној књизи општине, евидентирају у складу са чланом 68. Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике и Упутством о примјени Међународног 
рачуноводственог стандарда за јавни сектор 23 - Приходи од трансакција 
које нису трансакције размјене порези и преноси, 

5) краткорочна потраживања евидентирају на обрачунском основу у корист 
прихода обрачунског карактера, а евидентирање погрешних уплата 
(потраживања) по Кварталним записницима Пореске управе Републике 
Српске за текући период, врши на начин како је прописано одредбама члана 
68. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике, 

6) у оквиру акција и учешћа у капиталу изврши евидентирање учешћа у 
капиталу јавних установа и нижих буџетских корисника чији је оснивач 
Општина, 

7) изврши анализа билансне позиције стамбених објеката и јединица за 
посебне социјалне групе и да се из исте изврши искњижавање откупљених 
стамбених јединица, 

8) код успостављене помоћне евиденције за нефинансијску имовину у сталним 
средствима, земљиште евидентира по појединачним парцелама, 
површинама и вриједности појединачних парцела у складу са прописаном 
економском класификацијом, 

9) евидентирање пословних догађаја у ванбилансној евиденцији врши у складу 
са чланом 89. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна 
и примјени контног плана за буџетске кориснике и чланом 92. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике, 

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

11) у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањују информације у 
складу са захтјевима МРС ЈС 1 – Презентација финансијских извјештаја и 
чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању за буџетске 
кориснике. 
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Препоруке везане за усклађеност  

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 

1) закључивање уговора о дјелу врши у складу са чланом 205. Закона о раду, 
2) сачињава План за измирење неизмирених обавеза у складу са чланом 9. 

став (4) Закона о фискалној одговорности у Републици Српској. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

 Закон о буџетском систему Републике Српске, 

 Закон о фискалној одговорности у Републици Српској, 

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

 Одлука о усвајању буџета и ребаланса Општине Србац, 

 Одлука о извршењу буџета и ребаланса Општине Србац за 2020. годину, 

 Закон о локалној самоуправи, 

 Статут општине Србац, 

 Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе, 

 Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе, 

 Закон  раду, 

 Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, 

 Закон о фискалној одговорности у Републици Српској, 

 Закон о комуналним дјелатностима, 

 Закон о заштити од пожара, 

 Закон о водама, 

 Закон о шумама, 

 Закон о спорту, 

 Закон о уређењу простора и грађењу, 

 Закон о јавним путевима, 

 Закон о концесијама, 

 Закон о јавним набавкама, 

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

 Колективни уговор за запослене у Општинској управи општине Србац, 

 Посебан колективни уговор за запослене у области образовања и културе 
Републике Српске, 

 Правилник о систему пореског књиговодства у Републици Српској, 

 Упутство о примјени Међународног рачуноводственог стандарда за јавни 
сектор 23 – Приходи од трансакција које нису трансакције размјене порези и 
преноси, 

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

 Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Општина Србац је територијална јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: 
Општина), у којој грађани задовољавају своје потребе и учествују у остваривању 
заједничких и општих интереса, непосредно и посредством демократски изабраних 
представника. Општина заузима површину од 453 км2, обухвата 39 насељених 
мјеста, организованих у 19 мјесних заједница са око 16.933 становника по 
резултатима пописа из октобра 2013. године. 

Општина остварује своје надлежности у складу са Уставом, Законом о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), Статутом и 
другим важећим прописима, којима су утврђена подручја одговорности, 
надлежности органа и начина финансирања општине. 

Органи Општине су Скупштина општине и начелник Општине. Скупштина општине 
коју чине 25 одборника је орган одлучивања и креирања политике општине, а 
начелник општине заступа и представља Општину, носилац је извршне власти, 
руководи радом Општинске управе и одговоран је за њен рад. 

У складу са утврђеним критеријумима за оцјену развијености, одлуком Владе 
Републике Српске, Општина је за 2020. годину сврстана у категорију средње 
развијених јединица локалне самоуправе. 

Средства за рад Општине у 2020. години највећим дијелом су обезбијеђена из 
пореских и непореских прихода, грантова, трансфера, примитака од нефинансијске 
имовине, задужења и осталих примитака. 

Општина послује у систему трезорског пословања (СОФИ), а у Главној књизи 
трезора Општине (у даљем тексту: ГКТ), у оквиру фонда 01 (буџет у ужем смислу), 
фонда 03 (фонд грантова) и фонда 05 (фонд за посебне пројекте) евидентиране су 
финансијске трансакције Општинске управе и нижих буџетских корисника. 

Консолидовани финансијски извјештај Општине за 2020. годину који је предмет ове 
ревизије, чине финансијски извјештаји Општинске управе и нижих буџетских 
корисника, ЈУ Центар за социјални рад, ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“, ЈУ Центар 
за културу и спорт, Агенције за развој малих и средњих предузећа, ЈУ Туристичка 
организација Србац, ЈУ Народна библиотека Србац и ЈУ Центар средњих школа 
„Петар Кочић“ Србац. 

У Консолидовани Биланс стања су, у складу са чланом 123. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике у Републици Српској, укључени и  КП „Водовод“ а.д. Србац, КП 
„Комуналац“ а.д. Србац и ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука. 

На достављени Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији 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 је вршила финансијску 
ревизију Општине за 2017. годину и том приликом дато је 13 препорука.  

Општина је доставила Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске 
План отклањања недостатака утврђених у Извјештају  о проведеној финансијској 
ревизији Општине за период 01.01-31.12.2017. године. 
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Од укупно 13 датих препорука, начелнику Општине (10), Скупштини општине једна  
и директорима нижих буџетских корисника двије, седам препорука је проведено, 
три су дјелимично проведене, док три препоруке нису проведене.   

Три препоруке које су дјелимично проведене односе се на то да се 
сачињавање консолидованих финансијских извјештаја врши у складу са 
одредбама члана 49. став (3) Правилника о финансијском извјештавању буџетских 
корисника и МРС ЈС – 6 Консолидовани и појединачни финансијски извјештаји, 

параграф 15 (тачка 6. извјештаја), врши процјена потраживања са становишта 
њихове наплативости како је дефинисано чланом 64. став (2) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике и предузимају законске мјере у циљу ефикасније наплате 
потраживања по основу непореских прихода (тачка 6.3.1.1. извјештаја) и да се 
Напомене уз финансијске извјештаје састављају у складу са захтјевима МРС ЈС и 
чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника (тачка 
6.7. извјештаја). 

Препоруке које нису проведене (три препоруке) односе се на то да се попис врши у 
складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза код Општинске управе, 
Јавне установе Центар за социјални рад и Предшколске установе „Наша радост“ 
Србац (тачка 3. извјештаја) и да се сачињавање биланса новчаних токова врши у 
складу са чланом 42. Правилника о финансијском извјештавању буџетских 
корисника (тачка 6.4. извјештаја). 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Статутом општине, Пословником о раду Скупштине општине, Одлуком о оснивању 
Општинске управе, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста Oпштинске управе, Правилником о интерним и контролним 
поступцима и другим интерним актима су створене претпоставке за 
функционисање система интерних контрола Општине. 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе Општине од 23.11.2017. године, као и Правилницима о 
измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста Општине („Службени гласник општине Србац“, број 1/17, 4/17, 6/17, 
7/17, 8/17, 10/17, 1/18, 7/18, 5/19, 11/19, 12/19, 1/20, 7/20, 9/20 и 14/20), утврђена је 
унутрашња организација радних мјеста Општинске управе, начин руковођења, 
категорије и звања и услови за обављање послова, број запослених службеника и 
намјештеника и друга питања значајна за рад Општинске управе. Поред радних 
мјеста функционера дефинисаних Законом о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 96/05 и 98/13), 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Општинској управи систематизованo је 71 радно мјесто са 91 извршиоцем. 

У складу са чланом 64. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
начелник Општине је донио План запошљавања у Општинској управи за 2020. 
годину, којим није планирано ново запошљавање.  

На дан 31.12.2020. године у Општини и код нижих буџетских корисника је било 
запослено 137 извршилаца, од чега поред четири функционера у Општинској 
управи 81 извршилац, док је код осталих буџетских корисника запослено 52 
извршиоца (ЈУ Центар за социјални рад 15, ЈУ Дјечији центар „Наша радост“ 25, ЈУ 
Центар за културу и спорт 7, Агенција за развој малих и средњих предузећа 3 и ЈУ 
туристичка организација општине 2).  
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Скупштина општине је донијела План капиталних инвестиција Општине за 2020. 
годину, у складу са чланом 1. и 21. Закона о комуналним дјелатностима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 124/11 и 100/17), Програм комуналног уређења 
мјеста Српца за 2020. годину, у складу са чланом 69. став (1) и чланом 73. став (2) 
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Одлуку о висини накнаде за трошкове уређења 
грађевинског земљишта за 2020. годину и Одлуку о уређењу простора и 
грађевинском земљишту и у складу са чланом 2. и 7. Закона о комуналним таксама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 4/12 и 123/20), Одлуку о комуналним 
таксама.  У складу са Законом о спорту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 4/02, 66/03, 73/08, 102/08 и 79/20), Скупштина општине је донијела Програм 
развоја спорта, као и Одлуку о финансирању и категоризацији спорта и физичке 
културе Општине за 2020. годину. Одлуком је дефинисано право на финансирање 
спортских организација, извршена је категоризација спортских организација 
Општине, прописана су правила и критеријуми за расподјелу средстава, те у 
складу с тим донесен је годишњи план расподјеле средстава за спортске 
организације. Програм развоја спорта донесен је за период од четири године, што 
је у складу са чланом 10. и 11. Закона о спорту. 

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године код Општинске 
управе и нижих буџетских корисника није у потпуности организован и извршен у 
складу са чланом 15. и 17. став (4), (5) и (8), 18. став (1) до (3) и 20. став (1) до (4) 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
са стварним стањем имовине и обавеза (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 45/16), јер до дана одређеног за попис нису извршене неопходне припремне 
радње, нису усаглашене помоћне евиденције са главном књигом, нису ажуриране 
књиговодствене евиденције имовине и обавеза и није у потпуности извршено 
усаглашавање потраживања и обавеза са дужницима и повјериоцима (члан 15). 
Пописне комисије нису сачиниле пописне листе у два примјерка, исте нису 
овјерене од стране одговорног лица са уписаним датумом примопредаје, попис 
имовине (намјештај, постројења и опрема) није извршен према врстама имовине, у 
пописне листе нису унесене стварне вриједности, имовина је пописана само 
количински по канцеларијама (члан 17. став (4), (5) и (8)), није извршен стварни 
попис зграда и објеката (пословни објекти, путна инфраструктура) већ су подаци 
преузети из евиденције помоћне књиге за основна средства,  није извршен попис 
позиција ванбилансних евиденција, пописне листе имовине у Територијалној 
ватрогасној јединици не садрже податке о вриједностима и упоредни преглед 
стварног и књиговодственог стања, што није у складу са (члан 18. став (1) до (3)), 
извјештаји појединих пописних комисија нису сачињени у складу са чланом 20. став 
(1) до (4), јер не садрже податке о датуму почетка и завршетка пописа, стручној и 
професионалној квалификацији, (као и о радном ангажману) лица ангажованих на 
попису и упоредне прегледе стварног и књиговодственог стања. 
 
У поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и 
контроле, начелник општине је именовао лице које је одговорно за финансијско 
управљање и контролу. У току 2020. године нису предузимане активности на 
доношењу Изјаве о визији и мисији општине Србац, Изјаве о кључним циљевима, 
Плана рада за успостављање и развој система финансијског управљања и 
контрола за 2020. годину, Плана рада за успостављање и развој система 
финансијског управљања и контрола за период 2019-2022, као и за период 2021-
2024. година, Извјештаја о спровођењу планираних активности на успостављању и 
развоју система финансијског управљања и контрола за период 01.01-30.06.2020. 
године и за период 01.01-31.12.2020. године, Изјаве у вези са достигнутим 
степеном развоја система интерних финансијских контрола  за 2020. годину, Изјаве 
о планираним мјерама за успостављање недостигнутог нивоа развоја система 
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интерних финансијских контрола за период 2021-2025. година и Упутства за 
успостављање и спровођење процеса управљања ризицима у Општинској управи 
општине Србац.  
Недостаци у функционисању система интерних контрола присутни су и код 
Евидентирања пореских потраживања на дан 31.12.2020. године у главној књизи 
Општине на основу Извјештаја из Јединствене евиденције Пореске управе 
Републике Српске о пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01-
31.12.2020. године (тачка 6.3.1.1.). 
 
Сходно горе наведеном у тачкама 6.1.2.1., 6.1.2.9., 6.2.1.,  6.3.1.2., 6.3.2.1., 6.3.2.2., 
6.4. и 6.7. извјештаја успостављени систем интерних контрола није функционисао 
на начин да обезбиједи истинито и фер извјештавање и усклађеност са важећим 
законима и другим прописима. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбједи да се попис имовине и 
обавеза код Општинске управе и нижих буџетских корисника врши у складу 
са одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и 
обавеза. 

4. Набавке 

Општина је Планом јавних набавки за 2020. годину (укључујући и измјене и допуне 
плана), планирала провођење укупно 113 поступка јавних набавки процијењене 
вриједности од 3.395.713 КМ без пореза на додату вриједност (у даљем тексту: 
ПДВ-а) и то за набавку роба (329.153 КМ), услуга (525.269 КМ) и радова (2.541.291 
КМ). Планирано је провођење седам отворених поступака (2.359.340 КМ), 23 
конкурентска захтјева (457.253 КМ), 62 директна споразума (179.836 КМ), један 
преговарачки поступак без објаве обавјештења (136.752 КМ), шест поступка из 
Анекса II дио Б (79.245 КМ) и 14 поступака изузећа од примјене Закона (183.287 
КМ).  

Од укупно планираних набавки за 2020. годину, Општина је провела 69 поступака 
уговорене вриједности од 2.447.069 КМ без ПДВ-а или 72%. Проведена су четири 
отворена поступка уговорене вриједности 1.434.795 КМ, 24 конкурентска захтјева 
уговорене вриједности 475.327 КМ, 38 директних споразума уговорене вриједности 
131.200 КМ, један преговарачки поступак без објаве обавјештења уговорене 
вриједности 136.750 КМ, два поступка набавке услуга из Анекса II дио Б уговорене 
вриједности 65.805 КМ и 15 поступака који су изузети од примјене закона уговорене 
вриједности 203.192 КМ. 

Ревизијским испитивањем обухваћено је 20 поступакa проведених набавки укупне 
вриједности од 1.610.366 КМ без ПДВ-а или 66% од проведених поступака (два 
отворена поступка вриједности од 1.205.692 КМ, који се односе на рехабилитацију 
локалне путне инфраструктуре и реконструкцију потисног дистрибутивног 
цјевовода и изградња водоводне мреже, седам конкурентских захтјева вриједности 
од 143.178 КМ, који се односе на набавку горива, кредитно задужење, набавку 
огревног дрвета, санацију макадамских путева, санацију улица и реконструкцију 
водоводне мреже Дома културе, један преговарачки поступак без објаве  
обавјештења вриједности од 136.750 КМ за комунално уређење Општине, седам 
поступака проведених путем директног споразума вриједности од 29.226 КМ, два 
поступка изузета од примјене закона вриједности од 38.255 КМ и један поступак 
набавке услуга из Анекса II дио Б вриједности од 57.265 КМ). 

Код ревизијом испитаних поступака јавних набавки нису утврђене неусклађености у 
односу на одредбе Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Српске“ број 38/14).  
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5. Припрема и доношење буџета 

Буџет Општине је благовремено припремљен и донесен. Скупштина општине је 
24.12.2019. године донијела Одлуку о усвајању буџета Општине за 2020. годину у 
укупном износу од 8.085.000 КМ, као и Одлуку о извршењу буџета Општине за 
2020. годину.  

Скупштина општине је у складу са чланом 89. Закона о шумама („Службени гласник 
Републике Српске“, број 75/08 и 60/13) донијела 03.03.2020. године Програм 
утрошка новчаних средстава посебних намјена за развој неразвијених дијелова 
општине Србац прикупљених од корисника шума и шумског земљишта у својини 
Републике Српске у 2020. години на подручју Општине, у складу са чланом 195. 
став (3) Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 92/09, 
121/12 и 74/17) и Одлуку о утрошку средстава од посебних водних накнада у 2020. 
години на подручју Општине, у складу са чланом 39. став (2) тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи. 

Скупштина општине је 29.12.2020. године донијела Одлуку о усвајању Ребаланса 
буџета општине за 2020. годину у укупном износу од 8.385.000 КМ, као и Одлуку о 
извршењу буџета општине за 2020. годину.  

Средства утврђена Ребалансом буџета од 8.385.000 КМ чине порески приходи у 
износу од 5.557.500 КМ, непорески приходи од 1.261.500 КМ, грантови од 63.000 
КМ, трансфери између или унутар јединица власти од 1.110.000 КМ, примици за 
нефинансијску имовину у износу од 18.000 КМ, примици од задужења од 315.000 
КМ и остали  примици од 60.000 КМ.  

Усвојеним ребалансом буџета одобрени расходи у износу од 8.385.000 КМ, се 
распоређују за текуће расходе 6.977.800 КМ, трансфере између или унутар 
јединица власти 45.000 КМ, издатке за нефинансијску имовину 328.800 КМ, издатке 
за отплату дугова 804.800 КМ и остале издатке 228.600 КМ.  

Након усвајања Ребаланса буџета Општине, закључцима начелника општине 
проведено је 13 реалокација у укупном износу од 160.390 КМ.  

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

6. Финансијски извјештаји 

Општина је сачинила Консолидовани финансијски извјештај за кориснике буџета 
Општине Србац за 2020. годину у складу са чланом 26. Правилника о 
финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике 
Српске“, број 15/17) и обрасце финансијских извјештаја са Напоменама доставила 
Министарству финансија Републике Српске у писаној форми 08.04.2021. године, 
што је у складу са чланом 49. став (6) поменутог правилника. 

Код сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја за 2020. годину, 
Општина је извршила консолидацију (КП „Водовод“ а.д. Србац, КП „Комуналац“ а.д. 
Србац и ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука) како је прописано чланом 123. Правилника 
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама 
за буџетске кориснике, осим нето имовине/капитала Јавне здравствене установе 
Дом здравља Србац.  

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се у консолидовани 
финансијски извјештај укључују сви контролисани ентитети како је 
прописано одредбама члана 123. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 
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6.1. Извјештај о извршењу буџета 

Извршење буџета Општине за период 01.01-31.12.2020. године исказано је у 
обрасцу Периодични извјештај о извршењу буџета (ПИБ) и обрасцу Периодични 
извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима (ПИФ).  

У обрасцу ПИБ исказани су буџетски приходи и примици у износу од 8.579.293 КМ, 
што је за 2% више од одобрених Ребалансом буџета, док су буџетски расходи и 
издаци исказани у износу од 8.333.368 КМ, што је за 1% ниже од одобрених 
Ребалансом буџета. 

У обрасцу ПИФ исказани су остварени приходи и примици, расходи и издаци (осим 
прихода и расхода обрачунског карактера) у оквиру фонда 01, 03 и 05 и 
представљају укупна средства и укупну потрошњу на нивоу Консолидованог 
финансијског извјештаја Општине у оквиру ГКТ. Укупни приходи и примици 
исказани су у износу од 10.544.478 КМ, а укупни расходи и издаци у износу од 
10.297.279 КМ. 

6.1.1. Приходи и примици 

Општина је у Периодичном извјештају о извршењу по рачуноводстеним фондовима 
исказала укупне приходе и примитке у износу од 10.544.478 КМ, од чега на фонду 
01 у износу од 8.579.293 КМ, фонду 03 у износу од 89.787 КМ и на фонду 05 у 
износу од 1.875.398 КМ.  

Укупне исказане приходе и примитке у структури чине порески приходи, непорески 
приходи, грантови, трансфери између или унутар јединица власти, примици за 
нефинансијску имовину, примици од задуживања и остали примици. 

6.1.1.1. Приходи 

Укупни приходи исказани су у износу од 10.154.535 КМ, од чега на фонду 01 у 
износу од 8.189.350 КМ, фонду 03 у износу од 89.787 КМ и фонду 05 у износу од 
1.875.398 КМ, а чине их порески приходи, непорески приходи, грантови и 
трансфери између или унутар јединица власти. 

Порески приходи у цијелости су исказани на фонду 01 у износу од 5.544.987 КМ. 
Највећим дијелом односе се на индиректне порезе прикупљене од Управе за 
индиректно опорезивање БиХ (4.915.809 КМ), порезе на лична примања и приходе 
од самосталних дјелатности (461.769 КМ) и порезе на имовину (161.865 КМ).  

Непорески приходи у цјелости су исказани на фонду 01 у износу од 1.391.303 КМ. 
Највећим дијелом их чине накнаде по разним основама (859.572 КМ), комуналне 
накнаде и таксе (259.875 КМ), приходи од пружања јавних услуга (164.531 КМ) и 
административне накнаде и таксе (53.960 КМ).  

Накнаде по разним основама највећим дијелом се односе на накнаде за  
коришћење шума и шумског земљишта (496.759 КМ), концесионе накнаде за 
коришћење природних и других добара од општег интереса (95.906 КМ) и накнаде 
за коришћење комуналних добара од општег интереса (73.511 КМ). Скупштина 
општине је донијела Програм утрошка новчаних средстава посебних намјена за 
развој неразвијених дијелова општине Србац прикупљених од корисника шума и 
шумског земљишта у својини Републике Српске у 2020. години на подручју 
Општине.  

Комуналне накнаде и таксе највећим дијелом се односе на комуналне таксе на 
фирму (193.404 КМ) и комуналну таксу за коришћење простора за паркирање 
(64.093 КМ). Комуналне таксе остварују се у складу са Одлуком о комуналним 
таксама и таксеним тарифама прописаном поменутом одлуком. Обавеза плаћања 
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комуналне таксе утврђује се појединачним рјешењима обвезницима плаћања у 
складу са Одлуком Скупштине општине о комуналним таксама.  

Приходи од пружања јавних услуга чине приходи нижих буџетских корисника, а 
највећим дијелом се односе на приходе ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ у износу од 
121.570 КМ по основу услуга боравка дјеце у вртићу.   

Административне накнаде и таксе односе се на Општинске административне таксе 
које се остварују се у складу са Законом о административним таксама („Службени 
гласник Републике Српске“, број 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20) и општинском 
Одлуком о административним таксама. 

Стање распоређених јавних прихода на рачун буџета општине за период 01.01-
31.12.2020. године је усаглашено са Министарством финансија Републике Српске. 

Грантови исказани су у износу од 86.600 КМ, од чега на фонду 01 у износу од 
13.400 КМ и фонду 05 у износу од 73.200 КМ. 

Грантови на фонду 01 највећим дијелом се односе на средства добијена од 
правних лица за реализацију ликовно-еколошке колоније, за штампање 
монографије Српца, као и средства грађана за изградњу водовода. Грантови на 
фонду 05 односе на средства дозначена од стране физичких лица у складу са 
закљученим уговорима за суфинансирање набавке пластеника.  

Трансфери између или унутар јединица власти су исказани у износу од 
3.131.645 КМ, односе се на трансфере између различитих једииница власти 
(2.581.185 КМ) и трансфере унутар исте јединице власти (550.460 КМ), од чега на 
фонду 01 у износу од 1.239.660 KM, на фонду 03 у износу од 89.787 КМ и фонду 05 
у износу од 1.802.198 KM.  

Трансфери између различитих јединица власти, на фонду 01 се највећим дијелом 
односе на трансфере од Министарства здравља и социјалне заштите Републике 
Српске, према ЈУ Центру за социјални рад у износу од 557.945 КМ, за 
финансирање права из социјалне заштите (новчану помоћ и додатак за помоћ и 
његу 382.321 КМ, личне инвалиднине 171.950 КМ и смјештај у установе и 
изједначавање права 3.674 КМ), од Фонда за развој и запошљавање Републике 
Српске за суфинансирање пластеничке производње (121.355 КМ) и Владе 
Републике Српске за суфинансирање реконструкције зграде суда (30.000 КМ). 

На фонду 03 исказани трансфери се односе на трансфере од Владе Републике 
Србије за суфинансирање изградње друштвеног дома у Разбоју Лијевчанском 
(89.787 КМ).  

На фонду 05 исказани трансфери највећим дијелом се односе на трансфере од 
Републичког секретаријата за расељена лица и миграције за финансирање 
стамбеног збрињавања избјеглих и расељених лица на подручју Општине (540.000 
КМ), од Министарства финансија Републике Српске за суфинансирање 
реконструкције путева на подручју Општине (493.726 КМ) и за Јавну установу 
Центар средњих школа „Петар Кочић“ за пројекат енергетске ефикасности (178.824 
КМ). 

Трансфери унутар исте јединице власти на фонду 01, односе се на трансфер од 
Владе Републике Српске (Фонда солидарности за обнову Републике Српске) за 
сузбијање посљедица пандемије вируса корона (550.460 КМ). Наведени трансфер 
се односи на траснфере између различитих јединица власти.  

6.1.1.2. Примици 

Укупни примици исказани у износу од 389.943 КМ, а чине их примици за 
нефинансијску имовину, примици од задуживања и остали примици.  
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Примици за нефинансијску имовину исказани су у износу од 18.319 КМ, односе се 
на примитке по основу продаје градског грађевинског земљишта (тачка 6.3.1.2. 
извјештаја).   

Примици од задуживања исказани у износу од 315.000 КМ, односе се на примитке 
по основу краткорочног кредитног задужења по револвинг краткорочном кредиту за 
привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока и 
финансирање пренесених обавеза по споразумима и репрограмима (тачка 6.3.2.1. 
извјештаја).  

Остали примици исказани у износу од 56.624 КМ, односе се на примитке из 
трансакција са другим јединицама власти који се односе на накнаде бруто плата за 
породиљско одсуство од ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске 
(Општинска управа 36.713 КМ и ЈУ Центар за социјални рад 19.911 КМ). 

6.1.2. Расходи и издаци 

Општина је исказала укупне расходе и издатке у износу од 10.297.279 КМ, од чега 
на фонду 01 у износу од 8.333.368 КМ, фонду 03 у износу од 89.787 КМ и фонду 05 
у износу од 1.874.124 КМ.  

Укупне исказане расходе и издатке у структури чине текући расходи, трансфери 
између или унутар јединица власти, издаци за нефинансијску имовину, издаци за 
отплату дугова и  остали издаци. 

6.1.2.1. Расходи 

Укупни расходи исказани су у износу од 7.644.627 КМ, од чега на фонду 01 у износу 
од 6.983.051 КМ и фонду 05 у износу од 661.576 КМ, чине их расходи за лична 
примања запослених, расходи по основу кориштења роба и услуга, расходи 
финансирања и други финансијски трошкови, субвенције, грантови, дознаке на име 
социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова, 
расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција 
размјене између или унутар јединица власти, расходи по судским рјешењима и 
трансфери између и унутар јединица власти.  

Расходи на фонду 05 исказани су у износу од 661.576 КМ, а чине их расходи за 
бруто плате запослених (6.190 КМ), бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених по основу рада (3.000 КМ), грантови у земљи (26.871 КМ), 
дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општине и градова 
(75.055 КМ) и трансфери унутар исте јединице власти (550.460 КМ). 

Расходи за лична примања запослених исказани су у износу 2.782.308 КМ. 
Односе се расходе за бруто плате, расходе за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених по основу рада, расходе за накнаду плата запослених 
за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата и расходе за 
отпремнине и једнократне помоћи (бруто). 

Расходи за бруто плате исказани су у износу од 2.366.981 КМ. Чине их расходи за 
основу плату (1.356.919 КМ), расходи за увећање основне плате (147.464 КМ), 
порез на плату (80.886 КМ) и збирни доприноси (781.712 КМ).  

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада исказани су износу од 382.463 КМ. Највећим дијелом чине их накнаде 
за превоз на посао и са посла (59.504 КМ), накнаде за топли оброк (116.483 КМ), 
регрес (66.300 КМ), порез на накнаде (19.698 КМ) и збирни доприноси (104.127 КМ). 

Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства 
и осталих накнада плата исказани су у износу од 14.155 КМ, а односе се на 
расходе за накнаду плата које се не рефундирају (9.863 КМ) и расходи за порезе и 
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доприносе на накнаду плата које се не рефундирају од фондова обавезног 
социјалног осигурања (4.292 КМ). 

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) исказани су у износу од 
18.709 КМ, а односе се на расходи за новчане помоћи приликом рођења дјетета 
(3.824 КМ), новчане помоћи у случају смрти члана уже породице (12.552 КМ) и 
отпремнине по колективном уговору (2.333 КМ). 

Лична примања запослених у Општинској управи дефинисана су Одлуком о 
платама и другим правима функционера општине Србац, Колективним уговором за 
запослене у Општинској управи општине Србац („Службене гласник општине 
Србац“ број 7/20) и Уредбом о накнадама за службена путовања у земљи и 
иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 73/10).  

Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од 1.413.676 
КМ, а чине их расходи Општинске управе односи 1.166.470 КМ и расходи нижих 
буџетских корисника 247.206 КМ.  Односе се на расходе по основу закупа, утрошка 
енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, режијског 
материјала, материјала за посебне намјене, текућег одржавања, путовања и 
смјештаја, стручних услуга, услуга одржавања јавних површина и заштите животне 
средине и осталих некласификованих расхода.  

Расходи по основу закупа исказани у износу од 5.036 КМ, односе на расходе за 
закуп земљишта које се користи за привремену депонију за одлагање смећа.   

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга исказани у износу од 221.925 КМ, односе се на расходе Општинске управе у 
износу од 135.004 КМ и нижих буџетских корисника у износу од 86.921 КМ. 
Највећим дијелом чине их расходи за утрошак електричне енергије (53.552 КМ), 
централно гријање (9.663 КМ), утрошак дрвета (52.481 КМ), услуге водовода и 
канализације (11.625 КМ), услуге дератизације (7.336 КМ), услуге коришћења 
фиксног телефона (20.802 КМ), услуге коришћења мобилног телефона (8.712 КМ), 
услуге коришћења интернета (19.461 КМ) и поштанске услуге (24.092 КМ). 

Расходи за режијски материјал исказани су у износу од 41.598 КМ од чега код 
Општинске управе 29.588 КМ и нижих буџетских корисника 12.010 КМ. Највећим 
дијелом односе се на расходе за остали режијски материјал (12.641 КМ), обрасце и 
папир (11.353 КМ), остали материјал за одржавање чистоће (5.504 КМ), остали 
канцеларијски материјал (2.428 КМ) и хемијски материјал за одржавање чистоће 
(2.630 КМ). 

Расходи за материјал за посебне намјене исказани су у износу од 33.791 КМ. 
Највећим дијелом у износу од 31.739 КМ односе се на расходе за набавку хране и 
материјала за потребе ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Србац.  

Расходи за текуће одржавање исказани су у износу од 152.339 КМ. Највећим 
дијелом чине их расходи за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја 
(76.269 КМ), остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање осталих 
грађевинских објеката (30.849 КМ), остале услуге и материјал за текуће поправке и 
одржавање зграда (14.724 КМ) и текуће одржавање превозних средстава (15.918 
КМ). 

Расходи по основу путовања и смјештаја исказани су у износу од 34.788 КМ. 
Највећим дијелом их чине расходи Општинске управе по основу утрошка нафте и 
нафтних деривата (30.549 KM).  

Расходи за стручне услуге исказани су у износу од 116.077 КМ. Највећим дијелом 
односе се на расходе за услуге исплата поште (18.248 КМ), услуге штампања, 
графичке обраде, копирања, увезивања и сл. (12.503 КМ), услуге објављивања 
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тендера, огласа и информативних текстова (6.513 КМ), остале услуге 
информисања и медија (7.229 КМ), адвокатске услуге (6.250 КМ), геодетско-
катастарске услуге (13.049 КМ), услуге одржавања рачунарских програма (9.596 
КМ) и остале стручне услуге (11.417 КМ). 

Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 
исказани су у износу од 292.123 КМ. Највећим дијелом их чине расходи за услуге 
одржавања зелених површина (161.240 КМ), зимске службе (23.108 КМ), утрошка 
електричне расвјете на јавним површинама (99.694 КМ) и услуге уређења простора 
(8.080 КМ), реализовани у складу са донесеним Програмом комуналног уређења.  

Остали некласификовани расходи исказани су у износу од 515.999 КМ, од чега су 
расходи Општинске управе исказани у износу од 451.214 КМ, а расходи нижих 
буџетских корисника у износу од 64.785 КМ. Највећи дио ових расхода се односи на 
расходе по основу бруто накнада скупштинским посланицима и одборницима 
(209.285 КМ), остале бруто накнаде за рад ван радног односа (56.124 КМ), бруто 
накнаде члановима комисија и радних група (41.117 КМ), бруто накнаде по уговору 
о дјелу (34.059 КМ), расходе по основу репрезентације у земљи (21.551 КМ), 
расходе по основу организације пријема, манифестација и сл. (17.371 КМ) и остале 
непоменуте расходе (114.360 КМ) 

Накнада одборницима Скупштине општине Србац утврђена је Одлуком о висини 
одборничког додатка за вршење одборничке дужности и висини накнаде за рад 
радних тијела Скупштине општине Србац од 12.04.2018. године и Одлуком о 
измјени Одлуке о висини одборничког додатка за вршење оборничке дужности и 
висини накнаде за рад  радних тијела Скупштине општине Србац од 26.02.2019. 
године, у висини од 400 КМ, што је у складу са чланом 41. став (3) Закона о 
локалној самоуправи, којим је лимитиран одборнички додатак на износ до 50% 
просјечне плате у Општинској управи за претходну годину не укључујући плате 
функционера. 

У Општинској управи у току 2020. године по основу уговора о дјелу ангажовано је 
11 извршилаца за обављање послова кафе-кувара, чистачице, рачуноводствених 
послова, послова тонског снимања сједница Скупштине општине, пружања 
техничке и стручне помоћи пољопривредним произвођачима, одржавања хигијене 
и дезинфекције простора и подјела хране у карантинском простору, послова 
слагања дрва и правних послова.  Уговори о дјелу са шест извршилаца закључени 
су за систематизована радна мјеста кафе-кувар, чистачица, за обаваљање 
послова у Одјељену за финансије, послова одржавања и надоградње интернет 
странице Општинске управе општине Србац и правних послова, што није у складу 
са чланом 205. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16 и 
66/18). Наведеним чланом закона је прописано да послодавац може закључити 
уговор о дјелу ради обављања послова који су ван дјелатности послодавца. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се закључивање 
уговора о дјелу врши у складу са чланом 205. Закона о раду. 

6.1.2.2. Расходи финансирања и други финансијски трошкови 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови исказани су у износу од 
290.902 КМ. У износу од 192.500 КМ односе се на расходе по основу камата на 
хартије од вриједности (емитоване обвезнице) и камата на примљене зајмове у 
земљи у износу од 98.402 КМ.  

6.1.2.3. Субвенције 

Субвенције су исказане у износу од 5.736 КМ и односе се на субвенције 
пословним субјектима погођеним кризом изазваном вирусом корона (Covid-19) на 
подручју Општине. 
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Субвенције су додијељене у складу са Програмом додјеле субвенција пословним 
субјектима погођеним кризом изазваном вирусом корона на подручју Општине који 
је донијела Скупштина општине 09.06.2020. године. Субвенције се додјељују 
пословним субјектима којима је отежано обављање дјелатности до 50% износа 
обавезе по основу комуналне таксе за истицање пословног имена и комуналне 
таксе за постављање реклама и субјектима којима је ограничен или забрањен рад 
од 50% до 100% по основу накнаде за заузимање јавне површине за март, април и 
мај 2020. године.  

6.1.2.4. Грантови 

Грантови су исказани у износу од 703.898 КМ, од чега на фонду 01 у износу од 
677.027 КМ и фонду 05 у износу од 26.871 КМ, односе се на текуће и капиталне  
грантове.  

Текући грантови исказани у износу од 626.745 КМ, односе се на текуће грантове 
политичким организацијама и удружењима (15.000 КМ), спортским и омладинским 
организацијама и удружењима (116.650 КМ), етничким и вјерским организацијама и 
удружењима (11.358 КМ), организацијама и удружењима у области образовања, 
научно истраживачке дјелатности, културе и информација (15.094 КМ) и остале 
текуће грантове (468.643 КМ). 

Остали текући грантови највећим дијелом се односе на грантове који су 
додијељени Радио Србцу (96.000 КМ), Дому здравља (60.000 КМ), Удружењу 
грађана Цезар (19.000 КМ), СКПД Просвјета (18.300 КМ), Удружењу грађана 
Омладински савјет (15.000 КМ) и ЈП Противградна превентива (27.000 КМ). 

Kапитални грантови исказани у износу од 77.150 КМ, односе се на капитални грант 
Основном суду Градишка ради довођења зграде Одјељења основног суда у Српцу 
у функционално стање.  

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

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина 
и градова исказане су у износу од 1.800.697 КМ, од чега на фонду 01 (1.725.642 
КМ) и фонду 05 (75.055 КМ). Односе се на текуће дознаке које се исплаћују од 
стране ЈУ Центра за социјални рад Србац корисницима социјалне заштите  и 
текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Општине. 

Текуће дознаке које се исплаћују од стране ЈУ Центра за социјални рад Србац 
корисницима социјалне заштите исказане су у износу од 1.083.292 КМ. Највећим 
дијелом се односе на сталну новчану помоћ која се исплаћује штићеницима 
установа социјалне заштите (193.543 КМ), додатак за помоћ и његу другог лица 
(534.789 КМ), дознаке установама социјалне заштите за смјештај штићеника 
(172.313 КМ), једнократне новчане помоћи (5.640 КМ) и личне инвалиднине 
(171.914 КМ). Дознаке установама социјалне заштите за смјештај штићеника 
исплаћиване су у складу са чланом 38. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16), на основу рјешења директора 
Центра за социјални рад и уговора са пружаоцем услуга смјештаја. 

Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Општине исказане у износу 
од 642.350 КМ. Највећим дијелом односе се на накнаде породицама погинулих и 
РВИ (107.827 КМ), стипендије (60.200 КМ), помоћи ученицима путницима првих 
разреда Центра средњих школа „Петар Кочић“ за трошкве превоза до школе 
(10.293 КМ), трошкове превоза ученика који се налазе у тешком материјалном и 
социјалном положају (7.693 КМ), подстицаје у области пољопривреде (237.203 КM), 
средства за подршку пронаталитетне политике (89.299 КМ) и средства помоћи 
социјално угроженим становништву на подручју Општине (87.342 КМ). 
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Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина 
и градова на фонду 05 исказане су у износу од 75.055 КМ, а односе се на дознаке 
по Програму подршке привредним субјектима у циљу ублажавања негативних 
посљедица узрокованих пандемијом вируса корона у Општини за 2020. годину.  

6.1.2.6. Расходи финансирања и други финансијки трошкови и расходи 
трансакција размјене између или унутар јединица власти 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција 
размјене између или унутар јединица власти исказани у износу 7.129 КМ, односе се 
на расходе по основу камата на кредитно задужење по основу Уговора о преносу 
кредитних средстава Владе Републике Аустрије (Bank Austria Creditanstalt AG) за 
финансирање пројекта „Изградња система водоснабдијевања општине Србац“.  

6.1.2.7. Расходи по судским рјешењима 

Расходи по судским рјешењима исказани су у износу од 46.449 КМ, а односе се на 
исплате по судским рјешењима, главнице дуга, камате и осталих расхода по 
судским рјешењима.  

6.1.2.8. Трансфери између и унутар јединица власти 

Трансфери између различитих јединица власти исказани су у износу од 593.832 
КМ, од чега на фонду 01 у износу од 43.372 КМ и фонду 05 у износу од 550.460 КМ. 
Трансфери на фонду 01 се односе на трансфере између различитих јединица 
власти, фондовима обавезног социјалног осигурања (ЈУ Центар за социјални рад 
41.537 КМ и Општинска управа 1.835 КМ). Трансфери фондовима обавезног 
социјалног осигурања исказани су у износу од 41.537 КМ, односе се на трансфере 
ЈУ Центар за социјални рад, ЈУ Фонду здравственог осигурања Републике Српске 
за здравствено осигурање лица који су корисници права из области социјалне 
заштите, а нису обавезено осигурани на здравствено осигурање по другом основу. 

Исказани трансфери на фонду 05 у износу од 550.460 КМ се односе на трансфере 
унутар исте јединице власти по основу помоћи за превазилажење посљедица 
корона вируса.  

6.1.2.9. Издаци 

Издаци су исказани у износу од 2.652.652 КМ, а односе се на издатке за 
нефинансијску имовину (1.622.756 KM), отплату дугова (804.346 KM) и остале 
издатке (225.550 KM).  

Издаци за нефинансијску имовину исказани су на фонду 01 у износу од 320.421 КМ,  
фонду 03 у износу од 89.787 КМ и на фонду 05 у износу од 1.212.548 КМ, а односе 
се на издатке за произведену сталну имовину.  

Издаци за произведену сталну имовину на фонду 01 исказани у износу од 320.421 
КМ, односе се на издатке за изградњу и прибављање зграда и објеката (73.052 
КМ), инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 
(208.044 КМ), набавку постројења и опреме (23.866 КМ) и издатке за нематеријалну 
произведену имовину (15.459 КМ). 

Издаци на фонду 03 исказани у износу од 89.787 КМ се односе на издатке за 
реализацију пројекта суфинансирања изградње друштвеног дома у Разбоју 
Лијевчанском средствима Владе Републике Србије. 

Издаци на фонду 05 исказани у износу од 1.212.548 КМ се односе на издатке за 
изградњу и прибављање зграда и објеката (540.000 КМ) и издатке за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (672.548 КМ). Издаци за 
изградњу и прибављање зграда и објеката односе се на средства дозначена од 
стране Републичког секретаријата за расељена лица и миграције за финансирање 
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стамбеног збрињавања избјеглих и расељених лица на подручју Општине. 
Скупштина општине је 29.12.2020. године донијела Одлуку о прихватању средстава 
и давању сагласности на Уговор о реализацији пројекта стамбеног збрињавања 
избјеглих и расељених лица на подручју Општине и Одлуку о куповини (пет) 
стамбених јединица (станова) за потребе стамбеног збрињавања избјеглих и 
расељених лица. Средства су од стране Секретаријата дозначена на намјенски 
рачун Општине у износу од 540.000 КМ. Уговор о набавци станова закључен је 
29.01.2021. године са предузећем „Добривоје импекс“ д.о.о. Србац за куповину пет 
стамбених јединица (станова) у износу од 537.379 КМ. Издаци за изградњу и 
прибављање стамбених објеката и јединица за посебне социјалне групе су 
прецијењени за износ од 540.000 КМ, јер на дан биланса нису испуњени услови за 
резервацију средстава намијењених за куповину пет стамбених јединица (станова) 
за потребе стамбеног збрињавања избјеглих и расељених лица, што није у складу 
са чланом 104. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Издаци за отплату дугова исказани су у износу од 804.346 КМ. Односе се на 
издатке за отплату главнице примљених зајмова у земљи у износу од 381.264 КМ 
(од UniCredit Bank а.д. Бања Лука, односно Addiko bank a.d. Бања Лука 219.732 КМ, 
револвинг кредита од Комерцијалне банке а.д. Бања Лука 150.000 КМ и кредита ЈУ 
Центар за културу и спорт од Нове банке а.д. Бања Лука 11.532 КМ) и издатке за 
отплату дугова према другим јединицама власти у износу од 423.082 КМ  (кредит 
Владе Краљевине Белгије по „Пројекту изградње дистрибутивне водоводне мреже 
у насељу Кобаш“ и „Пројекту изградње транспортног цјевовода од Кобаша до 
насеља Нова Вес“ 8.800 КМ и кредит Владе Републике Аустрије по пројекту 
„Изградња система водоснабдијевања општине Србац“ 414.282 КМ) (тачка 6.3.2.1. 
извјештаја). 

Остали издаци исказани су у износу од 225.550 КМ. Највећим дијелом се односе  
на издатке за отплату неизмирених обавеза из ранијих година по основу 
репрограма, споразума о вансудском измирењу дугова и споразума са 
одборницима из претходног сазива (156.602 КМ) и остале издатаке из трансакција 
са другим јединицама власти – накнада плата за вријеме боловања који се 
рефундирају (68.948 КМ).  

6.1.3. Буџетски резултат (суфицит/дефицит) 

Буџетски суфицит текућег периода исказан је у обрасцу ПИБ у износу 904.197 КМ, 
а представља разлику између бруто буџетског суфицита (1.206.299 КМ) и нето 
издатака за нефинансијску имовину исказаних у негативном износу (302.102 КМ). 
Бруто буџетски суфицит представља разлику између буџетских прихода (8.189.350 
КМ) и буџетских расхода (6.983.051 КМ), а нето издаци за нефинансијску имовину 
исказани у негативном износу, представљају разлику између примитака и издатака 
за нефинансијску имовину.  

6.1.4. Нето финансирање 

Нето финансирање је исказано у негативном износу од 658.272 КМ, као разлика по 
основу примитака од задуживања (315.000 КМ) и осталих примитака (56.624 КМ) и 
умањено по основу издатака за отплату дугова (804.346 КМ) и осталих издатака 
(225.550 КМ).  

6.1.5. Разлика у финансирању 

Разлика у финансирању исказана је у износу од 245.925 КМ, а настала је као 
разлика између исказаних буџетских прихода и примитака у износу од 8.579.293 КМ 
и исказаних буџетских расхода и издатака у износу од 8.333.368 КМ. 
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6.2. Биланс успјеха 

6.2.1. Приходи 

Приходи у Билансу успјеха исказани у износу од 9.532.909 КМ, чине их порески и 
непорески приходи, грантови, приходи обрачунског карактера и трансфери између 
различитих јединица власти. Образложења пореских, непореских прихода, 
грантова и трансфера дата су под тачком 6.1.1. извјештаја. По налазу ревизије 
приходи су мање исказани за  210.406 КМ.  

Приходи обрачунског карактера исказани у негативном износу од 71.167 КМ, 
највећим дијелом односе се на приходе обрачунског карактера по основу пореских 
и других фискалних прописа исказаних у негативном износу од 80.695  КМ и 
помоћи у натури у износу од 9.528 КМ.  

Приходи обрачунског карактера су потцијењени, а краткорочно разграничени 
приходи прецијењени у износу од 130.725 КМ, због евидентирања прихода 
обрачунског карактера на краткорочно разграниченим приходима, што није у 
складу са чланом 138. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна 
и примјени контног плана за буџетске кориснике (тачка 6.3.2.1. извјештаја).  

Помоћи у натури односе се на сразмјерни дио обрачунате амортизације за 2020. 
годину који се преноси на обрачунске приходе, за донирано возило од стране 
Владе Јапана ЈУ Центру за социјални рад Србац. 

6.2.2. Расходи 

Расходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 10.001.695 КМ, а чине их текући 
расходи, расходи обрачунског карактера и трансфери између различитих јединица 
власти. Образложења текућих расхода и трансфери између различитих јединица 
власти дата су у тачки 6.1.2. извјештаја.  

Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 2.907.528 КМ, а највећим 
дијелом чине их расходи по основу амортизације (2.863.408 КМ), од усклађивања 
вриједности имовине (41.240 КМ) и остали расходи обрачунског карактера (2.880 
КМ).  

Расходи по основу амортизације исказани су у Општинској управи у износу од 
2.689.960 КМ, односе се на расходе по основу амортизације зграда и грађевинских 
објеката (2.648.133 КМ) и постројења и опреме (41.827 КМ). 

Расходи од усклађивања вриједности имовине односе се на обрачунске расходе 
евидентиране по основу Извјештаја из јединствене евиденције Пореске управе 
Републике Српске о пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01 – 
31.12.2020. године.  

6.2.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха као разлика прихода (9.532.909 КМ) и расхода (10.001.695 КМ) 
исказан је негативан финансијски резултат у износу од 468.786 КМ. По налазу 
ревизије, негативан финансијски резултат текуће године због неисказивања 
прихода обрачунског карактера износи 258.380 КМ (тачка 6.2.1. извјештаја). 

6.3. Биланс стања 

У Билансу стања Општине на дан 31.12.2020. године, исказана је укупна актива 
нето вриједности 64.338.058 КМ (бруто вриједности 99.859.153 КМ и исправке 
вриједности 35.521.095 КМ), коју чине пословна актива нето вриједности 62.607.810 
КМ и ванбилансна актива у износу од 1.730.248 КМ.  
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6.3.1. Пословна актива 

Пословна актива исказана је у износу од 98.128.905 КМ бруто вриједности, 
исправке вриједности 35.521.095 КМ и нето вриједности 62.607.810 КМ, односи се 
на текућу имовину и сталну имовину. По налазу ревизије, пословна актива је мање 
исказана за износ од 259.616 КМ (тачка 6.3.1.2. извјештаја). 

6.3.1.1.  Текућа имовина 

Текућа имовина исказана је у износу од 4.147.085 КМ бруто вриједности, 2.641.070 
КМ исправке вриједности и 1.506.015 КМ нето вриједности. Односи се на 
краткорочну финансијску имовину и разграничења и нефинансијску имовину у 
текућим средствима.  

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

Готовина и готовински еквиваленти - исказани су у износу од 790.701 КМ, у 
укупном износу се односе на готовину на банковним рачунима код комерцијалних 
банака (Sberbank а.д. Бања Лука 7.401 КМ, НЛБ Банка а.д. Бања Лука 242.961 КМ, 
Комерцијална банка а.д. Бања Лука 346 КМ и Нова банка а.д. Бања Лука 539.993 
КМ). Код НЛБ Банке а.д. Бања Лука налазе се средства на девизном рачуну (ХРК) у 
износу од 0,95 КМ и средства на рачуну Виса картице у износу од 861 КМ, која нису 
евидентирана на адекватним позицијама. Visa Business Electron картица издата је 
од стране НЛБ Банке а.д. Бања Лука  у складу са Уговором о условима кориштења 
који је закључен 21.02.2020. године са општином Србац. Стања новчаних 
средстава су потврђена на дан 31.12.2020. године независним конфирмацијама.  

Из благајне Општине вршена је исплата аконтација за службени пут у земљи и 
иностранству, ситних рачуна, попуњавање благајни нижих буџетских корисника на 
основу захтјева истих, као и исплата на име додјеле награда матурантима средњих 
и основних школа општине Србац, који су у току школовања остварили одличан 
успјех и примјерно владање, у складу са Закључком начелника Општине. 

Краткорочна потраживања су исказана у бруто износу од 3.045.287 КМ, исправке 
вриједности од 2.632.804 КМ и нето износу од 412.483 КМ. Односе се на 
потраживања од запослених, потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и 
непореске приходе и остала краткорочна потраживања.  

Потраживања од запослених исказана су у износу од 6.726 КМ, односе се на 
потраживања по основу аконтација за службена путовања у износу од 4.209 КМ и 
потраживања по основу коришћења мобилних телефона у износу у од 2.517 КМ. 

У оквиру потраживања по основу аконтација за службена путовања исказан је 
износ средстава од 861 КМ, која се односе на средства одобрена на Visa Business 
Electron картици коју користи начелник општине. Наведена средства нису исказана 
у оквиру готовине и готовинских еквивалената иако се иста воде на трансакционом 
рачуну отвореном код НЛБ Банке а.д. Бања Лука, што је потврђено независном 
конфирмацијом од стране банке.  

Није вршена процјена потраживања од запослених на дан билансирања са 
становишта наплативости, што није у складу са чланом 73. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 

Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе су исказана 
у нето износу од 314.572 КМ, односе се на потраживања за ненаплаћене остале 
порезе 141.146 КМ, док су спорна и коригована потраживања за ненаплаћене 
остале порезе исказана у износу од 1.968.665 КМ, која су евидентирана на основу 
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Извјештаја из Јединствене евиденције Пореске управе Републике Српске о 
пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01-31.12.2020. године. 
Потраживања за ненаплаћене накнаде и таксе исказана у износу од 117.691 КМ, 
односе се на потраживања по основу закупа (Општине 13.747 КМ, ЈУ Центар за 
културу и спорт 23.831 КМ и ЈУ ЦСШ „Петар Кочић“ 250 КМ), потраживања 
Општине за комуналну накнаду од физичких лица 28.031 КМ, од правних лица 
24.943 КМ и потраживања за ненаплаћене остале непореске приходе која се 
односе на потраживања за коришћење шума од ШГ „Градишка“ 26.889 КМ, док су 
потраживања за ненаплаћене остале непореске приходе исказана у износу од 
55.735 КМ (за урбанистичку сагласност и градско грађевинско земљиште 22.236 
КМ, сервис противпожарних апарата 25.740 КМ и ветеринарско-санитарне 
прегледе 7.759 КМ). Спорна и коригована потраживања за наведене накнаде 
исказана су у износу од 664.139 КМ, од чега се на потраживања за комуналну 
накнаду од физичких лица односи 191.134 КМ, правних лица 380.172 КМ, за закуп 
34.263 КМ, за урбанистичку сагласност и градско грађевинско земљиште 26.709 
КМ, за продано и додијељено земљиште 5.200 КМ и потраживања за комуналне 
таксе и за средства од игара за срећу 1.300 КМ. 

Пореска потраживања на дан 31.12.2020. године у главној књизи Општине на 
основу Извјештаја из Јединствене евиденције Пореске управе Републике Српске о 
пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01-31.12.2020. године, 
евидентирана су свођењем евиденција на крајње стање из извјештаја Пореске 
управе, на начин да је од исказаног почетног стања потраживања одузимано 
крајње стање потраживања одређене билансне позиције исказано у Извјештају 
Пореске управе Републике Српске и разлика исказаног евидентирана у корист или 
на терет конта одређеног потраживања и на терет или у корист конта финансијског 
резултата текуће године, што није у складу са чланом 68. 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), као 
и са Упутством 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).  

Остала краткорочна потраживања у земљи су исказана у износу од 91.185 КМ, од 
чега потраживања Општине износе 75.975 КМ и потраживања ЈУ Дјечијег вртића 
„Наша радост“ за коришћење услуга вртића износе 15.210 КМ. Потраживања 
општине највећим дијелом односе се на потраживања по основу расподјеле са 
Јединственог рачуна трезора на дан биланса у износу од 64.298 КМ. 

Евидентирање краткорочних потраживања вршено је на начин да је задуживано 
конто краткорочних потраживања, а одобравано конто краткорочних резервисања и 
разграничења (краткорочно разграничени приходи), што није у складу са чланом 
68. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике, као и са чланом 71. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике („Службени гласник Републике Српске“ број: 115/17 и 118/18), којим је 
дефинисано да се ова потраживања евидентирају на обрачунском основу у корист 
прихода обрачунског карактера. 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар 
јединица власти су исказана у нето износу од 302.831 КМ. Највећим дијелом у  
износу од 80.227 КМ односе се на потраживања по основу кварталних Записника 
Пореске управе о обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних 
прихода, за суфинансирање пластеничке производње 72.753 КМ, од Министарства 
здравља и социјалне заштите Републике Српске по основу Закона о социјалној 
заштити за суфинансирање социјалних давања 47.968 КМ, по основу рефундација 
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за накнаду плата за вријеме привремене спријечености за рад 43.131 КМ, по 
основу рефундација за накнаду плата за вријеме породиљског одсуства 24.428 КМ 
и по основу расподјеле прихода на дан извјештавања 23.419 КМ. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 

Врши процјена потраживања од запослених на дан билансирања са 
становишта наплативости, у складу са чланом 73. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

Пореска потраживања на основу Извјештаја из Јединствене евиденције 
Пореске управе Републике Српске о пријављеним и уплаћеним порезима у 
главној књизи општине, евидентирају у складу са чланом 68. Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике, као и са Упутством о примјени Међународног 
рачуноводственог стандарда за јавни сектор 23 - Приходи од трансакција 
које нису трансакције размјене порези и преноси. 

Краткорочна потраживања евидентирају на обрачунском основу у корист 
прихода обрачунског карактера, како је прописано одредбама члана 68. 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике.   

6.3.1.2. Стална имовина 

Стална имовина исказана је у укупном износу од 93.981.820 КМ бруто 
вриједности, 32.880.025 КМ исправке вриједности и 61.101.795 КМ нето 
вриједности. Односи се на дугорочну финансијску имовину и разграничења и 
нефинансијску имовину у сталним средствима. 

Дугорочна финансијска имовина исказана је у нето износу од 952.503 КМ, а  
односи се на акције и учешћа у капиталу (838.303 КМ), потраживања за порезе и 
доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања (114.200 КМ).    

Акције и учешћа у капиталу у јавним предузећима односе се на власнички удио 
општине по основу власништва над редовним акцијама и удјелима у јавним 
предузећима, и то КП „Водовод“ а.д. Србац (473.796 КМ или 65%), КП „Комуналац“ 
а.д. Србац (166.464 КМ или 65%, исказан губитак до висине капитала) и ЈП „ДЕП-
ОТ“ д.о.о. Бања Лука (51.498 КМ или 1,92%). На дан 31.12.2020. године у главној 
књизи Општине на позицији акција и учешћа у капиталу у јавним предузећима 
исказано је стање истих у износу од 691.758 КМ у складу са учешћем општине у 
акцијском капиталу јавних предузећа. Изводом Централног регистра хартија од 
вриједности о стању на рачуну са 31.12.2020. године исказане су редовне акције и 
учешћа у  капиталу у предузећима КП „Комуналац“ а.д. Србац (166.464 КМ), КП 
„Водовод“ а.д. Србац (473.796 КМ) и Обвезнице Републике Српске по унутрашњем 
дугу за обавезе према добављачима у износу од 1.008 КМ. Учешће у капиталу у ЈП 
„ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука, исказано је у складу са чланом 11. Уговора о оснивању 
Јавног предузећа од 26.12.2007. године, којим је утврђена висина удјела општине у 
оснивачком капиталу ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука. 

На дан извјештавања у консолидовани биланс стања  на позицији активе (акције и 
учешћа у капиталу) и на позиције пасиве (трајни извори средстава) извршено је 
додавање вриједности разлике капитала сразмјерно проценту учешћа у капиталу 
јавних предузећа у износу од 146.545 КМ. Вриједности акција и учешћа у капиталу 
за јавна предузећа у складу са процентом учешћа у основном капиталу на дан 
извјештавања укључено је у износима и то КП „Водовод“ а.д. Србац (91.931 КМ), 
КП „Комуналац“ а.д. Србац (0 КМ - исказан губитак до висине капитала) и ЈП „ДЕП-
ОТ“ д.о.о. Бања Лука (54.614 КМ), што укупно са власничким удјелом општине по 
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основу власништва над редовним акцијама и удјелима у јавним предузећима, 
износи 838.303 КМ.  

Акције и учешћа у капиталу у осталим домаћим јавним нефинансијским субјектима 
нису исказане су у износу од 140.014 КМ, односе се на оснивачки улог општине код 
установа којима је Општина оснивач. Рјешењима о регистрацији нижих буџетских 
корисника исказан је уписани и уплаћени капитал од стране Општине и то код ЈЗУ 
Дом здравља „Србац“ Србац (2.000 КМ), ЈУ Туристичка организација општине 
Србац (5.000 КМ), ЈУ Народна библиотека Србац (2.000 КМ), ЈУ Центар за 
социјални рад Србац (5.000 КМ), ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Србац (118.025 
КМ),  ЈУ „Центар за културу и спорт“ Србац (5.989 КМ) и Агенција за развој малих и 
средњих предузећа општине Србац (2.000 КМ), основни капитал ових установа 
чини улог оснивача у новцу, што чини проценат учешћа од 100% у капиталу ових 
установа. У складу са Рјешењима о регистрацији уписани и уплаћени капитал од 
стране Општине није евидентиран на билансној позицији акција и учешћа у 
капиталу у износу од 140.014 КМ, чиме је билансна позиција акција и учешћа у 
капиталу и финансијског резултата ранијих година потцијењена у износу од 140.014 
КМ, што није у складу са чланом 61. став (4) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике.  

Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок 
плаћања  исказана су у нето износу од 114.200 КМ. Највећим дијелом у износу од 
45.204 КМ односе се на порез на лична примања, у износу од 23.326 КМ на 
комуналне таксе на фирму и у износу од 8.673 КМ на накнаде за кориштење 
минералних сировина, а евидентирана на основу Извјештаја из јединствене 
евиденције Пореске управе Републике Српске о пријављеним и уплаћеним 
порезима за период 01.01-31.12.2020. године. 

Евидентирање пореских потраживања на дан 31.12.2020. године у главној књизи 
Општине на основу Извјештаја из Јединствене евиденције Пореске управе 
Републике Српске о пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01-
31.12.2020. године, није вршено у складу са чланом 68. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике, као и са Упутством о примјени Међународног рачуноводственог 
стандарда за јавни сектор 23 - Приходи од трансакција које нису трансакције 
размјене порези и преноси (тачка 6.3.1.1. извјештаја). 

Нефинансијска имовина у сталним средствима на дан 31.12.2020. године 
исказана је у износу од 93.029.317 КМ бруто вриједности, 32.880.025 КМ исправке 
вриједности и 60.149.292 КМ нето вриједности. Чине је произведена стална 
имовина, драгоцјености, непроизведена стална имовина и нефинансијска имовина 
у сталним средствима у припреми. 

Произведену сталну имовину нето вриједности 49.348.962 КМ чине зграде и 
објекти, постројења и опрема и нематеријална произведена имовина.  

Зграде и објекти – исказани су у износу 48.841.046 КМ  нето вриједности. Током 
године Општина је вршила улагања у изградњу, адаптацију и санацију објеката. 
Вриједност зграда и објеката највећим дијелом повећана је због улагања на објекту 
Друштвеног дома Кладари (5.134 КМ), у Центар средњих школа „Петар Кочић“ 
Србац  по пројекту енергетске ефикасности (178.821 КМ), у путну инфраструктуру, 
асфалтирање путева и санација и реконструкција путева и градских улица 
(2.527.565 КМ), пренос на употребу завршеног моста за насеље Горња Ина (27.951 
КМ), улагања у вањску расвјету и уређење простора (116.527 КМ), пренос на 
употребу изграђених паркинг простора Занатски центар и паркинга у МЗ Кукуље  
(186.880 КМ), пренос на употребу улагања у водовод у насељу Жупски Разбој 
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(168.204 КМ), пренос на употребу улагања у трибине игралишта ЦСШ „Петар 
Кочић“ Србац (34.964 КМ) и пренос на употребу улагања у уређење канала 
Брњавица и канала у МЗ Бардача (42.641 КМ).  

У главној књизи Општине на дан 31.12.2020. године исказана је вриједност 
Стамбених објеката и јединица за посебне социјалне групе од 1.905.279 КМ бруто 
вриједности, 417.484 КМ исправке вриједности и 1.487.795 КМ нето вриједности, 
која се односи на вриједност станова набављених за посебне социјалне групе 
(породице погинулих бораца, РВИ, избјегла и расељена лица, Роми). Одлуком 
Скупштине општине Србац од 10.10.2017. године о приватизацији станова у 
државној својини који се користе по основу закупа, а чији је носилац права 
располагања општина, приватизује се осам стамбених јединица, станови у Српцу у 
Улици Видовданска 12А, у мјесту Инађол. Након проведене процедуре Начелник 
општине потписао је уговор о откупу станова са лицима наведеним у Одлуци о 
приватизацији. На основу достављених рјешења о упису права својине у књигу 
уложених уговора о откупу стамбених зграда и станова извршен је упис својине 
власништва у току 2020. године са 1/1 дијела на седам станова бруто вриједности 
од 188.943 КМ, исправке вриједности 11.463 КМ и нето вриједности од 177.480 КМ. 
Због власништва физичких лица над откупљеним становима исте је потребно 
искњижити из билансних евиденција општине у наведеним износима.  

Вриједност зграда и објеката највећим дијелом смањена је због обрачуна 
амортизације у текућем периду у износу од 2.648.133 КМ, примјеном линеарне 
методе обрачуна. 

Постројења и опрема – исказани су у износу 447.787 КМ нето вриједности. Током 
године Општина је вршила улагања у постројења и опрему. Вриједност опреме 
највећим дијелом повећана је због набавке канцеларијског намјештаја (2.552 КМ), 
рачунарске опреме (6.827 КМ), остале комуникационе опреме (36.509 КМ), опреме 
за гријање – котао (3.827 КМ) и ватрогасне опреме  (548 КМ). Вриједност опреме 
највећим дијелом смањена је због отписа ватрогасне опреме набавне вриједности 
од  4.038 КМ и обрачуна амортизације у текућем периду у износу од 41.827 КМ, 
примјеном линеарне методе обрачуна. 

Нематеријална произведена имовина исказана је у износу од 60.129 КМ нето 
вриједности, у укупном износу односи си се на вриједност рачунарских програма и 
остале нематеријалне произведене имовине.  

Нематеријална произведена имовина и финансијски резултат ранијих година су 
потцијењени у износу од 119.602 КМ, због неадекватног евидентирања корекције 
вриједности нематеријалне произведене имовине у ранијем периоду, што није у 
складу са чланом 24. став (4) Правилника о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Непроизведена стална имовина – исказана је у износу од 9.625.023 КМ нето 
вриједности и у укупном износу односи се на вриједност земљишта. У износу од 
5.401.969 КМ односи се на пољопривредно земљиште, у износу од 3.494.205 КМ на 
градско грађевинско земљиште и у износу од 728.849 КМ на остало грађевинско 
земљиште.  

Вриједност осталог градског грађевинског земљишта у ревидираној години 
смањена је у износу од 15.319 КМ по основу продаје. 

У оквиру помоћне евиденције за нефинансијску имовину у сталним средствима 
земљиште је евидентирано у збирним износима у оквиру економске класификације 
пољопривредног земљишта, градског грађевинског земљишта и осталог 
грађевинског земљишта. У оквиру економских класификација земљишта није 
успостављена евиденција по површинама и вриједности појединачних парцела.  
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Нематеријална непроизведена имовина исказана је у износу од 149.249 КМ бруто 
и исправке вриједности, односи се на вриједност лиценци и остале нематеријалне 
непроизведене имовине. 

Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми – исказана је у 
износу од 704.347 КМ, највећим дијелом у износу од 560.896 КМ односи се на 
саобраћајне објекате у припреми.  

Саобраћајни објекти и простори у припреми исказани су у износу од 560.896 КМ, 
највећим дијелом односе се на санацију и модернизацију пута Доњи Срђевићи – 
Ћукали (165.764 КМ), пута Село Србац (109.765 КМ),  пута у МЗ Гламочани (59.937 
КМ) и пута у МЗ Срђевићи (70.694 КМ). 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 

У оквиру акција и учешћа у капиталу изврши евидентирање учешћа у 
капиталу јавних установа и нижих буџетских корисника чији је оснивач 
Општина. 

Изврши анализа билансне позиције стамбених објеката и јединица за 
посебне социјалне групе и да се из исте изврши искњижавање откупљених 
стамбених јединица.   

Код успостављене помоћне евиденције за нефинансијску имовину у 
сталним средствима у оквиру успостављене економске класификације 
земљишта, земљиште евидентира по појединачним парцелама, 
површинама и вриједности појединачних парцела. 

6.3.2. Пословна пасива 

Пословна пасива је исказана у износу од 62.607.810 КМ, а односи се на обавезе и 
разграничења и властите изворе. По налазу ревизије, пословна пасива је мање 
исказана за износ од 259.616 КМ (тачка 6.3.2.1. и 6.3.2.2. извјештаја). 

6.3.2.1. Обавезе и разграничења 

Обавезе и разграничења исказане су у износу од 11.560.601 КМ, а односе се на 
краткорочне обавезе и разграничења (4.287.542 КМ) и дугорочне обавезе и 
разграничења (7.273.059 КМ). 

Краткорочне обавезе и разграничења се односе на краткорочне финансијске 
обавезе, обавезе за лична примања запослених, обавезе из пословања, обавезе 
за расходе финансирања и друге финансијске трошкове, обавезе за субвенције, 
грантове и дознаке на име социјалне заштите, краткорочна резервисања и 
разграничења, остале краткорочне обавезе и краткорочне обавезе и разграничења 
из трансакција између или унутар јединица власти.  

Краткорочне финансијске обавезе исказане су у износу од 783.655 КМ, односе се 
на обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана, 
кредитне обавезе по основу кредита од Adiko Bank а.д. Бања Лука 456.290 КМ, 
Комерцијалне банке а.д. Бања Лука 315.000 КМ и Нове банке а.д. Бања Лука 12.365 
КМ по основу кредита ЈУ Центар за културу и спорт Србац.  

Уговором о револвинг краткорочном кредиту који је закључен  14.08.2020. године 
са Комерцијалном банком а.д. Бања Лука, општина се кредитно задужила за износ 
од 350.0000 КМ. На дан 31.12.2020. године укупне краткорочне обавезе по 
револвинг кредиту исказане су у износу од 315.000 КМ, док одобрена, а неповучена 
средства износе 35.000 КМ. Износ одобрених, а неповучених средстава по 
револвинг кредиту није исказан у главној књизи општине на дан биланса, чиме је 
ванбилансна евиденција општине потцијењена у износу од 35.000 КМ за одобрене, 
а неповучене кредите, што није у складу са чланом 89. Правилника о буџетским 
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класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике. Наведене обавезе потврђене су независном конфирмацијом од стране 
Комерцијалне банке а.д. Бања Лука. 

Обавезе за лична примања запослених исказане су у износу од 567.315 КМ, односе 
се на обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата (425.339 КМ) и 
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада, 
отпремнина и једнократних помоћи (141.976 КМ) за новембар и децембар 2020. 
године.  

Обавезе из пословања исказане су у износу од 1.645.747 КМ, највећим дијелом се 
односе на обавезе Општинске управе 1.015.864 КМ, од чега према добављачима 
за набавку роба и услуга и за набавку сталне имовине (708.752 КМ), према 
физичким лицима у земљи (289.110 КМ) и за примљене депозите и кауције у 
земљи (18.000 КМ) и обавезе ЈУ Центар за социјални рад 504.941 КМ, од чега 
према добављачима за набавку роба и услуга и за набавку сталне имовине 
(177.502 КМ) и обавезе према физичким лицима у земљи (327.439 КМ).  

Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите исказане су у 
износу од 206.320 КМ и у укупном износу односе се на обавезе за грантове.  

Краткорочна резервисања и разграничења исказана су у износу од 151.490 КМ, од 
чега се највећим дијелом у износу од 154.807 КМ односе на краткорочно 
разграничене приходе. Због неадекватног евидентирања краткорочно 
разграничених прихода исти су прецијењени у износу од 130.725 КМ (тачка 6.2.1. 
извјештаја).   

Остале краткорочне обавезе исказане су у износу од 276.500 КМ, односе се на 
неплаћене обавезе из ранијег периода по основу пореза и доприноса, обавезе 
према добављачима и репрограмиране обавезе за електричну енергију које 
доспијевају на наплату у периоду до годину дана. 

Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти 
исказане су у износу од 656.023 КМ, односе се на кредитне обавезе према 
Министарству финансија Републике Српске у износу од 423.082 КМ (кредит 
Краљевине Белгије 8.800 КМ и Владе Републике Аустрије 414.282 КМ),  
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске у 
износу од 213.267 КМ и обавезе према ентитетима по основу више уплаћених 
јавних прихода евидентираних по основу Записника о обрачуну и поравнању више 
и погрешно уплаћених јавних прихода у износу од 19.674 КМ.  

Општина је на дан 31.12.2020. године исказала краткорочне обавезе у износу од 
4.287.542 КМ, које су до истека рока за израду и достављање годишњих 
финансијских извјештаја измирене у износу од 1.103.188 КМ. 

Општина није у складу са чланом 9. став (4) Закона о фискалној одговорности у 
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15 и 62/18) 
сачинила План за измирење неизмирених обавеза пренесених из 2020. године.  

Дугорочне обавезе и разграничења исказани су у износу од 7.273.059 КМ, односе 
се на дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности, зајмова, дугорочна 
резервисања и разграничењa, остале дугорочне обавезе и дугорочне обавезе и 
разграничења из трансакција између или унутар јединица власти.  

Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности исказане су у износу од 
3.500.000 КМ, у укупном износу односе се на дугорочно кредитно задужење 
општине путем треће емисије обвезница.  
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Дугорочне обавезе по зајмовима исказане су у износу од 2.921.805 КМ, односе се 
на дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од банака (Нова банка а.д. Бања 
Лука  20.246 КМ и Adiko Bank а.д. Бања Лука 2.901.559 КМ).    

Уговором о дугорочном кредиту који је закључен 27.04.2018. године са Новом 
банком а.д. Бања Лука, ЈУ „Центар за културу и спорт“ Србац се кредитно задужио 
за износ од 60.000 КМ. На дан 31.12.2020. године извршен је пренос краткорочног 
доспијећа кредита за 2021. годину у износу од 12.366 КМ. 

Уговором о кредиту који је закључен 22.06.2006. године са Hipo Alpe Adria Bank a.d. 
Banja Luka, односно сада Adiko Bank а.д. Бања Лука, општина се кредитно 
задужила за износ од 6.000.000 КМ. По овом уговору о кредиту закључено је десет 
анекса уговора који нису утицали на рок отплате кредита (промјена каматне стопе, 
редефинисање хипотеке по кредиту, уговарање мораторија отплате, фиксне 
главнице, реструктуирање кредитних обавеза). На дан 31.12.2020. године извршен 
је пренос краткорочног доспијећа кредита за 2021. годину у износу од 471.996 КМ. 

У складу са чланом 4. Уговора о кредиту уговорени инструменти обезбјеђења 
кредита су 20 сопствених мјеница општине Србац са клаузулом „без протеста“ са 
Мјеничном изјавом и 50 бјанко вирманских налога. Исто тако, као инструмент 
обезбјеђења кредита заснива се заложно право на некретнинама Општине (тачка 
6.3.3. и 6.7. извјештаја).  

Дугорочна резервисања и разграничења исказана су у износу од 56.581 КМ, односе 
се на донацију возила ЈУ Центар за социјални рад Србац у складу са Закључком о 
прихватању донације од Владе Јапана од 16.05.2017. године у износу од 32.021 КМ 
и на донацију опреме ЈУ ЦСШ „Петар Кочић“ Србац у износу од 24.560 КМ.  

Остале дугорочне обавезе исказане су у износу од 508.333 КМ, односе се на 
обавезе по основу утрошка електричне енергије у складу са потписаним 
Споразумима о нагодби са ЗП „Електрокрајина“ Бања Лука од 31.03.2017. године 
на период од 120 мјесеци у износу од 480.020 КМ (Општина 413.833 КМ, ЈУ Центар 
за културу и спорт 30.750 КМ и ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 35.437 КМ) и 
Рјешења о одгоди плаћања пореског дуга у износу од 28.313 КМ (ЈУ Центар за 
културу и спорт 18.333 КМ, ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 7.440 КМ и Агенција за 
развој малих и средњих предузећа – АПИС 2.540 КМ). 

Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица 
власти исказане су у износу од 286.340 КМ, односе се на дугорочне обавезе по 
кредиту Владе Краљевине Белгије у износу од 79.199 КМ и кредиту Владе 
Републике Аустрије у износу од 207.141 КМ.  

На основу закљученог Супсидијарног споразума између Босне и Херцеговине и 
Републике Српске од 26.02.2002. године по Споразуму између Владе Краљевине 
Белгије и Савјета министара Босне и Херцеговине од 23.11.2000. године о додјели 
финансијске помоћи у виду кредита, Влада републике Српске – Министарство 
финансија Републике Српске и Општина Србац су 12.11.2003. године закључили 
Уговор о намјенском кредиту у износу од 89.987 Еура односно 176.000 КМ. Кредит 
је одобрен без камата.   

На основу закљученог Споразума о оквирној финансијској сарадњи између Босне и 
Херцеговине и Владе Републике Аустрије од 30.03.2006. године, потписаног 
Кредитног споразума између Босне и Херцеговине, коју представља Министарство 
финансија и трезора БиХ и Bank Austria Creditanstalt AG од 30.06.2008 године, 
Влада Републике Српске - Министарство финансија Републике Српске је 
23.01.2009. године са општином Србац потписало Уговор о кредиту за 
финансирање Пројекта „Изградња система водоснабдијевања општине Србац“ у 
износу од 1.700.000 Еура, односно 3.324.911 КМ.  
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Кредитне обавезе општине на дан 31.12.2020. године потврђене су независним 
конфирмацијама од стране банака и Министарства финансија Републике Српске. 

Општина је 26.04.2021. године објавила извјештај о стању дуга и гаранција на дан 
31.12.2020. године („Службени гласник Републике Српске“, број 37/21). 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се сачини План за 
измирење неизмирених обавеза у складу са чланом 9. став (4) Закона о 
фискалној одговорности у Републици Српској. 

6.3.2.2. Властити извори 

Властити извори исказани су у износу од 51.047.209 КМ, односе се на трајне 
изворе средстава у износу од 10.492.535 КМ, резерве у износу од 410.100 КМ и 
финансијски резултат у износу од 40.144.574 КМ (финансијски резултат ранијих 
година од 40.602.930 КМ и финансијски резултат текуће године исказан у 
негативном износу од 458.356 КМ).  

Трајни извори средстава исказани су у износу од 10.492.535 КМ, односе се на 
трајне изворе средстава, тј. имовину која се не амортизује, евидентиране по 
инструкцијама Министарсва финансија, исказаних код Општинске управе у износу 
од 10.190.394 КМ, од чега се највећим дијелом односе на вриједност земљишта 
(9.352.091 КМ) и учешћа у капиталу код привредних субјеката (838.303 КМ), док су 
код нижих буџетских корисника исказани у износу од 302.141 КМ, а односе се на 
оснивачки улог код ЈУ Центар за културу Србац (14.891 КМ) и ЈУ Туристичка 
организација Србац (5.000 КМ), док се у износу од 282.250 КМ односе на 
вриједност земљишта исказаног код ЈУ ЦСШ „Петар Кочић“ Србац.  

Финансијски резултат ранијих година исказан је у износу од 40.602.930 КМ. У 
оквиру финансијког резултата ранијих године извршено је евидентирање 
погрешних уплата (потраживања) по основу кварталних Записника Пореске управе 
о обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода за период 
01.10-31.12.2020. године у износу од 79.681 КМ, што није у складу са чланом 68. 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике, чиме је позиција финансијског резултата ранијих 
година прецијењена, а позиција прихода обрачунског карактера потцијењена у 
износу од 79.681 КМ (тачка 6.2.1. извјештаја). 

Финансијски резултат текуће године – исказан је у негативном износу од 458.356 
КМ. Односи се на негативан финансијски резултат исказан у билансу успјеха 
(468.786 KM) као разлика између исказаних укупних прихода 9.532.909 КМ и 
укупних расхода 10.001.695 КМ, коригован за директна књижења у току 2020. 
године. По налазу ревизије, финансијски резултат текуће године је мање исказан 
за износ од 210.406 КМ (тачка 6.2.3. извјештаја). 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се евидентирање 
погрешних уплата (потраживања) по кварталним Записницима Пореске 
управе Републике Српске за текући период врши у складу са чланом 68. 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике. 

6.3.3. Ванбилансна евиденција 

На дан биланса 31.12.2020. године исказана је вриједност ванбилансне 
активе/пасиве у укупном износу од 1.730.248 КМ и иста се односи на вриједност 
датих гаранција и остале ванбилансне активе/пасиве. По налазу ревизије 
ванбилансна актива/пасива мање је исказана у износу од 35.000 КМ. 

Гаранције су исказане у укупном износу од 1.701.808 КМ, односе на дате гаранције 
по основу кредитних задужења ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука (37.416 КМ), ЈУ 
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Центар за културу и спорт Србац (32.611 КМ),  КП „Водовод“ а.д. Србац (1.250.000 
КМ) и КП „Комуналац“ а.д. Србац (381.781 КМ).  

Остала ванбилансна актива/пасива исказана је у износу  од 28.440 КМ, највећим 
дијелом у износу од 28.155 КМ односи се на позајмицу  средстава из 1999. године 
Руднику коалина Мотајица. 

У оквиру ванбилансних евиденција на дан 31.12.2020. године није исказана 
вриједност хартија од вриједности ван промета – мјеница датих по основу 
инструмената обезбјеђења на примљене кредите у складу са закљученим 
уговорима о кредитима, као и износ одобреног а неповученог кредита у износу од 
35.000 КМ. Уговором о револвинг краткорочном кредиту који је закључен  
14.08.2020. године са Комерцијалном банком а.д. Бања Лука, општина се кредитно 
задужила за износ од 350.0000 КМ. Укупно повучена средства закључно са 
31.12.2020. године исказана су у износу од 315.000 КМ, док одобрена а неповучена 
средства у износу од 35.000 КМ нису евидентирана у оквиру ванбилансних 
евиденција, што није у складу са чланом 89. став (1) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике и чланом 92. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.   

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се евидентирања у 
оквиру ванбилансне евиденције врше у складу са чланом 89. Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике и чланом 92. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике.   

6.4. Биланс новчаних токова 

У Билансу новчаних токова исказани су приливи готовине из пословних активности  
у износу од 10.154.536 КМ и одливи готовине из пословних активности  у износу од 
7.345.143 КМ, што је за резултат имало исказан позитиван нето новчани ток из 
пословних активности у износу од 2.809.393 КМ. Приливи готовине из 
инвестиционих активности исказани су у износу од 18.319 КМ и одливи готовине из 
инвестиционих активности у износу од 1.622.756 КМ, што је за резултат имало 
исказан негативан нето новчани ток из инвестиционих активности у износу од 
1.604.437  КМ. Приливи готовине из активности финансирања су исказани у износу 
од 315.000 КМ, док су одливи готовине из активности финансирања исказани у 
износу од 804.346 КМ, што је за резултат имало исказан негативан новчани ток из 
активности финансирања у износу од 489.346 КМ. Позитиван нето новчани ток из 
пословних активности, негативан новчани ток из инвестиционих и негативан 
новчани ток из активности финансирања, дају нето повећање готовине и 
готовинских еквивалената у износу од 715.610 КМ. Исказана је готовина и 
готовински еквиваленти на почетку периода у износу од 75.091 КМ и на крају 
периода у износу од 790.701 КМ, што одговара готовини исказаној у Билансу стања 
на дан 31.12.2020. године. У напоменама уз финансијске извјештаје објелодањене 
су информације да је биланс стања састављен по директној методи, док 
информације о ставкама садржаним у извјештају о новчаним токовима нису 
објелодањене. 

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, јер су одливи готовине из пословних активности 
исказани више за 290.902 КМ, а односе се на расходе камата по основу треће 
емисије обвезница и камата по основу примљених зајмова. Наведени износ је два 
пута евидентиран на позицији одлива готовине по основу расхода финансирања и 
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других финансијских трошкова и на позицији одлива готовине по основу расхода 
финансирања и других финансијских трошкова између јединица власти. Исто тако,  
одливи готовине из инвестиционих активности су више исказани за износ од 
540.000 КМ, јер су погрешно евидентирани издаци за нефинансијску имовину по 
основу улагања у куповину пет стамбених јединица (станова) за потребе стамбеног 
збрињавања  избјеглих и расељених лица. Одлив готовине по основу наведеног 
издатка није настао у ревидираној години (тачке 6.1.2.2.  и  6.1.2.9. извјештаја).   

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 

У Напоменама уз финансијске извјештаје је објелодањено да су финансијски 
извјештаји Општине састављени у складу са начелом сталности пословања, што је 
у складу са захтјевима МРС ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја. 

6.6. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

У Напоменама уз финансијске извјештаје за период 01.01-31.12.2020. године су 
објелодањене информације везане за потенцијалну имовину и обавезе по основу  
Извјештаја Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника  Бања Лука 
са стањем на дан 31.12.2019. године, док информације о стању судских спорова за 
период 01.01-31.12.2020. године нису објелодањене, што није у складу са 
захтјевима МРС ЈС 1 – Презентација финансијских извјештаја и одредби члана 46. 
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника.  

У складу са писаном Информацијом о стању судских спорова у Општинској управи 
Србац на дан 31.12.2020. године, сачињеној од стране Одјељења за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, против Општине је покренуто 10 
парничних поступака укупне вриједности од 372.733 КМ, од чега се три спора 
односе на новчана потраживања укупне вриједности од 219.276 КМ, три спора на 
имовинско правне односе укупне вриједности 29.000 КМ од чега је код једног спора 
немогуће утврдити вриједност поступка. Правоснажно су окончана четири парнична 
поступка од којих два поступка у износу од 79.385 КМ у корист општине, један 
парнични поступак у износу од 40.837 КМ на терет општине, док је један поступак у 
износу од 4.235 КМ одбијен као неоснован. Наведена вриједност спорова 
зависности од исхода спорова због обрачуна затезних камата и судских трошкова 
може бити знатно већа.  

Општина је покренула 39 парничних поступака, од чега се десет поступака односи 
на новчана потраживања укупне вриједности 31.407 КМ, четири поступка на 
имовинско правне односе, од чега се код једног спора тражи утврђивање 
ништавости уговора у износу од 150.000 КМ, један спор утврђен је у вриједности од 
20.100 КМ, док код два спора нема могућности процјене вриједности спорова. 
Правоснажно је завршено 25 спорова у корист општине укупне вриједности од 
113.880 КМ, који због обрачуна затезних камата и судских трошкова могу бити 
знатно већи. Општина је по приједлозима за извршење покренула 37 поступака 
укупне вриједности од 5.245 КМ, од чега је наплаћено 3.187 КМ.  

Против Општине се води и седам управних спорова од којих код шест спорова није 
процијењена вриједност, док је код једног спора исказана вриједност спора од 
9.000 КМ, као и четири радна спора процјењене вриједности 8.915 КМ, од чега су 
три спора правоснажно окончана у корист општине. Потраживања општине по 
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правоснажно завршеним поступцима код три радна спора исказана су у 
вриједности од 5.505 КМ.  

6.7. Напомене уз финансијске извјештаје 

У Напоменама уз Консолидоване финансијске извјештаје за период 01.01-
31.12.2020. година су објелодањене неопходне опште информације о Општини, 
информације о основама за састављање финансијских извјештаја и информације о 
примијењеним рачуноводственим политикама. У Напоменама уз финансијске 
извјештаје није извршено објелодањивање постојања и износа ограничавања 
власништва на некретнинама (хипотека), заложеним као гаранција извршавања 
обавезе по основу кредита, што није у складу са параграфом 89. тачка (а) МРС ЈС 
17 – Некретнине, постројења и опрема, као и информације везане за потенцијалну 
имовину и потенцијалне обавезе, по основу судских спорова за период 01.01-
31.12.2020. године, што није у складу одредбама члана 46. Правилника о 
финансијском извјештавању буџетских корисника и захтјевима  МРС ЈС 1 – 
Презентација финансијских извјештаја. Напомене не задовољавају  захтјеве МРС 
ЈС 1 – Презентација финансијских извјештаја и одредби члана 46. Правилника о 
финансијском извјештавању за буџетске кориснике.  

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се у Напоменама уз 
финансијске извјештаје објелодане информације у складу са захтјевима 
МРС ЈС 1 – Презентација финансијских извјештаја и одредби члана 46. 
Правилника о финансијском извјештавању за буџетске кориснике. 

Ревизијски тим 

Раде Кукић, с.р. 

Горан Ћетојевић, с.р. 
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