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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општинe Прњавор 
који обухвата Биланс стања, Биланс успјеха, Извјештај о промјенама нето имовине, 
Биланс новчаних токова, Периодични извјештај о извршењу буџета и Периодични 
извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима са стањем на дан 
31.12.2019. године и за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом смо обухватили 
преглед значајних трансакција, објашњавајућих напомена уз финансијске извјештаје 
и примјену рачуноводствених политика у ревидираном периоду. 

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом, 
Консолидовани финансијски извјештај Општинe Прњавор истинито и објективно 
приказује, у свим материјалним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на 
дан 31.12.2019. године и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у 
складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања. 

Основ за мишљење са резервом 

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

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

Као што је наведено под тачкоm 3. извјештаја:  

Попис имовине и обавеза на дан 31.12.2019. године није обављен у складу са 
Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и обавеза, јер пописне комисије нису именоване 
у складу са чланом 14. поменутог правилника, Извјештај о извршеном попису не 
садржи упоредни преглед стварног и књиговодственог стања пописаних 
грађевинских објеката, финансијске имовине и обавеза и нису пописане гаранције 
које се воде ванбилансно, изнајмљена имовина од других правних лица, као ни 
стање пореских потраживања на дан 31.12.2019. године. 

Као што је наведено под тачком 6. извјештаја:  

Општина Прњавор приликом сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја 
за 2019. годину није извршила консолидацију како је прописано чланом 123. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике, јер није извршено укључивање свих јавних 
предузећа и установа који су њеном контролом. 
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Као што је наведено под тачком 6.3.1.3. извјештаја:  

Акције и учешћа у капиталу и финансијски резултат ранијих година потцијењени су 
за износ од 321.703 КМ, јер Општина није исказала учешће у капиталу по основу 
оснивачког улога у Јавном предузећу „Радио Прњавор“ Прњавор и Јавној 
здравственој установи Дом здравља Прњавор, што није у складу са чланом 61. став 
4. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике и чланом 78. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. 

Као што је наведено под тачком 6.3.1.4. извјештаја:  

Општина није класификовала имовину коју даје у закуп као инвестициону имовину, 
што није у складу са чланом 29. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и захтјевима 
МРС-ЈС 16 Инвестициона имовина (параграфи 7, 20 и 26).  

Прецијењена је вриједност нефинансијске имовине у сталним средствима у 
припреми а потцијењена је вриједност произведене сталне имовине-остали објекти 
(водоводи) за износ од 7.555.849 КМ, јер Општина није извршила пренос средстава 
стављених у употребу (у функцију) на одговарајућа конта имовине у употреби, што 
није у складу са чланом 37. и 38. став 2. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. Сходно 
наведеном није вршен обрачун амортизације од момента када средство постане 
расположиво за коришћење, што није у складу са захтјевима МРС-ЈС Некретнине 
постројења и опрема (параграф 71). Због претходно наведеног. 

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

У Напоменама уз финансијске извјештаје није дато образложење везано за сталност 
пословања, што није у складу са захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација финансијских 
извјештаја (параграфи 15(ц) и 38).  

Такође, Напомене уз финансијске извјештаје не садрже образложења у складу са 
чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и 
захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја и других релевантних 
стандарда, јер нису објелодањене потребне додатне информације.  

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 2019. године. Ова питања смо размотрили у оквиру 
ревизије финансијских извјештаја као цјелине, а у формирању нашег мишљења не 
дајемо одвојено мишљење о тим питањима. Осим питања описаних у пасусу Основ 
за мишљење са резервом нема других питања кoja треба објавити у извјештају о 
ревизији. 

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 

Начелник општине је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских 
извјештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни 
сектор, 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 
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информација у Напоменама уз финансијске извјештаје; одабир и примјену 
одговарајућих рачуноводствених политика и рачуноводствених процјена које су 
примјерене датим околностима и надзор над процесом извјештавања. При изради 
финансијских извјештаја руководство је одговорно да процијени сталност пословања 
и да објелодани питања везана за временску неограниченост пословања. 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја 

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

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

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

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

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

 

Бања Лука, 01.12.2020. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Мишљење  

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

По нашем мишљењу, активности, финансијске трансакције и информације исказане 
у финансијском извјештају Општинe Прњавор за 2019. годину су, у свим 
материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. 

Основ за мишљење  

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. 

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

 

Бања Лука, 01.12.2020. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се: 

1) редован годишњи попис имовине и обавеза обавља у складу са Правилником о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза; 

2) у консолидовани финансијски извјештај укључују сви ентитети под контролом 
како је прописано чланом 123. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, а на 
позицији акције и учешћа у капиталу искаже учешће у капиталу по основу свих 
оснивачких улога у складу са чланом 61. (став 4) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике и чланом 78. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике; 

3) Нефинансијска имовина признаје, вреднује и евидентира у складу са чланом 29. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и захтјевима МРС-ЈС 16  
Инвестициона имовинa (параграфи 7, 20 и 26), чланом 41. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама 
за буџетске кориснике, чланом 37. и 38. (став 2) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике и МРС-ЈС Некретнине постројења и опрема (параграф 71); 

4) трошкови горива, субвенције и обавезе према физичким лицима која нису у 
радном односу класификују у складу са чланом 92. (став 7), 94. (став 1) и 79. 
(став 1) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике; 

5) у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањују све неопходне и 
потребне информације у складу са чланом 46. Правилника о финансијском 
извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација 
финансијских извјештаја и других релевантних стандарда. 

Препоруке везане за усклађеност пословања 

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се: 

1) уговори о дјелу са физичким лицима закључују у складу са чланом 205. 
Закона о раду;  

2) платни кеофицијенти из Колективног уговора за запослене у Општинској 
управи општине Прњавор ускладе са коефицијентима из Посебног 
колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике 
Српске. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ  

- Закон о буџетском систему Републике Српске;  
- Закон о фискалној одговорности у Републици Српској; 
- Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 

Републике Српске; 
- Одлука о извршењу буџета Општине Прњавор за 2019. годину; 
- Статут општине Прњавор; 
- Закон о локалној самоуправи; 
- Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе; 
- Закон о раду; 
- Закон о порезу на доходак; 
- Закон о доприносима; 
- Посебни колективни уговор за запослене у области локалне 

самоуправе Републике Српске; 
- Закон о јавним набавкама;  
- Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске; 
- Закон о уређењу простора и грађењу; 
- Закон о порезу на непокретности; 
- Закон о шумама; 
- Закон о водама; 
- Закон о јавним путевима; 
- Закон о концесијама; 
- Закон о комуналним дјелатностима; 
- Закон о комуналним таксама;  
- Закон о заштити од пожара; 
- Закон о социјалној заштити; 
- Закон о спорту. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Општина Прњавор (у даљем дијелу текста: Општина) налази се у сјеверозападном 
дијелу Републике Српске и обухвата површину од 630 км2. Према коначним 
резултатима пописа за 2013. годину на подручју Општине живи 34.357 становника 
који су организовани у 35 мјесних заједница и распоређени у 64 насељена мјеста.  

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

Органи општине су Скупштина и Начелник општине. Скупштина општине, коју чине 
29 одборника, је орган одлучивања и креирања политика општине. Начелник 
општине заступа и представља Општину, носилац је извршне власти, руководи 
радом Општинске управе и одговоран је за њен рад. 

У складу са утврђеним критеријумима за оцјену развијености, одлуком Владе 
Републике Српске, Општина је за 2019. годину сврстана у категорију развијених 
јединица локалне самоуправе. 

Средства за рад Општине у 2019. години обезбијеђена су из пореских и непореских 
прихода, грантова, трансфера, примитака од нефинансијске и финансијске имовине, 
задуживања 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) 
евидентиране су финансијске трансакције Општинске управе и нижих буџетских 
корисника.  

Консолидовани финансијски извјештај Општине чине финансијски извјештаји 
Општинске управе и нижих буџетских корисника Јавне установе Центар за социјални 
рад (у даљем тексту: Центар за социјални рад), Јавне установе Дјечији вртић „Наша 
радост” (у даљем тексту: Дјечији вртић), Јавне установе Центар за културу (у даљем 
тексту: Центар за културу), Јавне установе Гимназија Прњавор (у даљем тексту: 
Гимназија), Јавне установе Центар средњих школа „Иво Андрић” Прњавор (у даљем 
тексту: Центар средњих школа), Јавне установе Музичка школа „Константин Бабић” 
Прњавор (у даљем тексту: Музичка школа) и Јавне установе Народна библиотека 
Прњавор (у даљем тексту: Народна библиотека). 

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 у току 2017. године 
извршила је провјеру статуса спровођења препорука датих у Извјештају о ревизији 
консолидованих финансијских извјештаја Општине Прњавор за период 01.01-
31.12.2014. године. Према Извјештају о спровођењу препорука (ИП012-17 од 
21.07.2017. године) Општина је, од укупно 11 датих препорука, провела 5, 
дјелимично провела 4 и није провела 2 препоруке.  
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Приликом провјере статуса проведених препорука, у току ове ревизије, утврђено је 
да нису проведене препоруке које се односе на досљедну примјену Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза, унапређење ефикасности система интерних 
контрола и запошљавање радника у складу са важећим прописима (детаљније у 
тачки 3. извјештаја), као и доношење Стратегије развоја локалних путева и улица у 
насељу у складу са чланом 13. став 4. Закона о јавним путевима и Програма развоја 
спорта на период од четири године у складу са чланом 10 и 11. Закона о спорту. 

Проведене су препоруке у вези увећања основне плате у складу са чланом 9. 
Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске и усклађивање интерних аката којима се регулишу обрачуни и 
исплате плата са важећим законским прописима код Центра за социјални рад и 
Дјечијег вртића. 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе општине Прњавор и измјенама и допунама правилника 
(„Службени гласник Општине Прњавор”, број: 34/17, 35/17, 1/18, 7/18, 14/18, 20/18, 
21/18, 22/18, 24/18, 13/19,14/19, 15/19, 16/19 и 20/19) у Општини је образовано осам 
одјељења као основне организационе јединице и четири посебне организационе 
јединице и три самостална одсјека, а ради ефикаснијег извршавања законских и 
статутарних обавеза Општинске управе образоване су мјесне канцеларије за 
поједина насељена мјеста на подручју општине. 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе општине Прњавор систематизовано је 112 радних мјеста 
(службеници и намјештеници) са укупно 166 извршилаца. 

На дан 31.12.2019. године укупан број запослених био је 161, од чега је 144 запослено 
на неодређено вријеме, 13 на одређено вријеме и 4 функционера. У Општини је 
запослено и 19 ватрогасаца чија су радна мјеста систематизована наведеним 
правилником. 

Током 2019. године са 6 извршилаца заснован је радни однос на одређено вријеме, 
а са 3 извршиоца радни однос на неодређено вријеме. Поред тога примљена су 4 
приправника. 

Општина је током 2019. године закључивала уговоре о дјелу са физичким лицима 
ради обављања одређених послова који су систематизовани Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе 
општине Прњавор, што није у складу са чланом 205. Закона о раду („Службени 
гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18).  

Увидом у документацију обављеног редовног годишњег пописа имовине и обавеза 
на дан 31.12.2019. године, ревизијом је утврђено да попис није обављен у складу са 
Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник Републике 
Српске”, број: 45/16), јер именовање пописних комисија није у складу са чланом 14. 
правилника, а Извјештај централне пописне комисије о извршеном попису на дан 
31.12.2019. године не садржи упоредни преглед стварног и књиговодственог стања 
пописаних грађевинских објеката, финансијске имовине и обавеза (члан 20. став 1. 
тачка 3. правилника). Пописом нису обухваћене гаранције које се воде ванбилансно, 
као ни имовина других правних лица (изнајмљени штампач) и није достављен 
извјештај о попису туђе имовине са посебним пописним листама правним лицима 

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Documents/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%20%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%9a%d1%83%20%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%20%d0%a1%d0%93%2045-16.pdf
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власницима имовине. Пописом утврђено стање потраживања не одражава стање 
потраживања исказаних у билансу стања Општине на дан 31.12.2019. године, јер на 
дан пописа од стране Пореске управе Републике Српске није достављен Извјештај 
из јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01-
31.12.2019. године. Поменути извјештај је накнадно достављен и евидентиран у 
пословне књиге, а комисија за попис финансијске имовине и обавеза није пописала 
наведена потраживања и сачинила и дала на усвајање допуну Извјештаја о попису. 

До дана одређеног за попис вршено је усаглашавање потраживања и обавеза са 
дужницима и повјериоцима. Неусаглашена стања потраживања са Јавним фондом 
за дјечију заштиту Републике Српске (у даљем тексту: Фонд дјечије заштите) 
Општина није објелоданила у Напоменама, што није у складу са чланом 18. став 3. 
Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске”, број: 94/15). У току ревизије, на одабраном узорку проведене су независне 
потврде (конфирмације) салда потраживања и обавеза и том приликом нису 
утврђена одступања.  

У Општини је успостављена јединица интерне ревизије у складу са чланом 19. 
Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске”, број: 91/16). Годишњим планом 
интерне ревизије у 2019. години планирано је и извршено 12 појединачних ревизија. 

У складу са чланом 14. Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске, у 2018. години, именовано је одговорно лице за 
успостављање, спровођење и развој финансијског управљања и контроле.  

Општина није уредила систем интерних контрола према одредбама Закона о 
систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и 
Упутства о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског 
управљања и контроле („Службени гласник Републике Српске”, број: 99/17), јер није 
дефинисала кључне пословне процесе и успоставила књигу пословних процеса како 
је прописано тачком 22. (алинеја 3, 4. и 5. упутства), донијела акт о управљању 
ризицима којим се уређују организациони циљеви и задаци, процјена ризика и 
управљање ризицима (члан 8. став 2. закона), те израдила стратегију управљања 
ризицима (тачка 22. алинеја 6. упутства), сачинила Изјаве о достигнутом степену 
развоја система интерних финансијских контрола, као и о планираним мјерама за 
успостављање недостигнутог нивоа развоја система интерних финансијских 
контрола у 2020. години (члан 15. став 2. тачка 2. закона), извршила анализу 
постојећих интерних аката (Правилник о интерним контролама и интерним 
контролним поступцима, Правилник о интерним контролним административним 
поступцима, поступцима информисања и комуникација у Општинској управи 
Општине Прњавор и др.) и на основу тога донијела нова правила и процедуре 
имајући у виду да је у протеклом периоду дошло до значајних измјена у законској и 
подзаконској регулативи из различитих области. У 2019. години, сачињен је 
Извјештај о провођењу планираних активности на успостављању и развоју система 
финансијског управљања и контрола за период 01.01-31.12.2019. године, а 
почетком 2020. године донесен је План рада на успостављању и развоју система 
финансијског управљања и контрола за 2020. годину. 

Успостављени систем интерних контрола није функционисао на начин да је 
обезбиједио истинито и фер извјештавање, што је осим у овој тачки наведено у 
тачкама 5. и 6. извјештаја. 

Препоручује се Начелнику општине да обезбједи да се: 
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− редован годишњи попис имовине и обавеза обавља у складу са 
Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза, 

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

4. Набавке 

Планом набавки за 2019. годину и измјенама и допунама плана набавки (четири 
измјене и допуне) Општина је планирала провођење 189 поступака јавних набавки у 
укупној вриједности од 3.119.205 КМ без урачунатог пореза на додату вриједност (у 
даљем дијелу текста: ПДВ).  

Према извјештају о проведеним поступцима јавних набавки, у току године, Општина 
је покренула 133 поступка јавних набавки, од чега је један поништен, а 132 су 
окончани закључењем уговора у укупној уговореној вриједности 2.543.521 (без ПДВ-
а), од чега је 64 директних споразума, 40 конкурентских захтјева, 9 отворених 
поступака, 4 преговарачка поступка без објаве обавјештења и 15 поступакa набавке 
проведених путем Анекса II дио Б закона.  

Од уговорене вриједности, са 31.12.2019. године реализоване су набавке у 
вриједности од 2.417.424 КМ (без ПДВ-а), што је за 701.780 КМ мање од планом 
предвиђених набавки за 2019. годину. Према образложењу датом за потребе 
ревизије, наведено одступање се највећим дијелом односи на провођење поступака 
јавних набавки којима се остварује нижа цијена од процијењене вриједности 
набавке. Такође, одступање је настало и због чињенице да су Планом јавних набавки 
за 2019. годину планирана два поступка који су покренути у 2019. години, а уговори 
су закључени у 2020. години и то радови на санацији мокрих чворова у Основној 
школи „Никола Тесла“ у Прњавору планиране вриједности 163.140 КМ и радови на 
инсталацији опреме за надзор саобраћаја планиране вриједности 223.315 КМ. За 
неким набавкама је престала потреба током године или је одгођена њихова 
реализација. 

Ревизијским испитивањем је обухваћено 17 различитих поступака и врста јавних 
набавки (четири отворена поступка, четири конкурентска захтјева, два директна 
споразума, четири поступка проведена путем Анекса II дио Б Закона о јавним 
набавкама и један поступак на који се примјењује члан 10. (став 1. тачка д) Закона о 
јавним набавкама - изузеће) у вриједности од 1.253.758 КМ (без ПДВ-а), што чини 
40% укупно планираних јавних набавки. 

Ревидиране су набавке (без ПДВ-а) услуга противградне заштите на подручју 
општине Прњавор 51.000 КМ, радова на санацији моста на потоку „Просјечка“ 5.500 
КМ, услуга процесинга података за наплату паркинга 7.500 КМ, услуга кетеринга 
поводом прославе школске славе „Свети Сава” 13.392 КМ, радова на санацији 
ударних рупа 53.698 КМ, телевизијских услуга 51.280 КМ, горива 22.325 КМ, услуга 
превоза и уградње посипног материјала 82.555 КМ, радова на изградњи Ватрогасног 
дома у Прњавору 409.000 КМ, радова на асфалтирању локалних путева на подручју 
општине Прњавор 145.140 КМ, услуга контроле наплате паркинга 33.706 КМ, 
непредвиђених радова на изградњи улице Вида Њежића 27.864 КМ, додатних 
радова на изградњи Ватрогасног дома у Прњавору 28.003 КМ, радова на чишћењу и 
ископу канала 41.525 КМ, огревног дрвета за грејну сезону 22.270 КМ, услуга 
изнајмљивања паркомата за наплату паркинга 3.000 КМ и ватрогасног возила – 
аутоцистерне 256.000 КМ. 
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У поступцима додјеле уговора путем отвореног поступка и конкурентског захтјева за 
достављање понуда, код којих се најнижа цијена користи као критеријум за додјелу 
уговора, уговорни орган је предвидио провођење е-аукције за најмање 80% 
поступака јавних набавки у 2019. години, како је то предвиђено чланом 10. 
Правилника о условима и начину кориштења е-аукције. Наиме, е-аукција је 
проведена код 44 поступка јавних набавки (отворених поступака и конкурентских 
захтјева) код којих је као критеријум за додјелу уговора кориштена најнижа цијена, 
што чини 86%.  

У поступцима јавних набавки које су биле предмет ревизије нису утврђена 
одступања и неусклађености са Законом о јавним набавкама. 

5. Припрема и доношење буџета 

Скупштина општине Прњавор је дана 26.12.2018. године донијела Одлуку о усвајању 
буџета општине Прњавор за 2019. годину у износу од 15.050.000 КМ и Одлуку о 
извршењу буџета општине Прњавор за 2019. годину, а дана 24.12.2019. године 
донесена је Одлука о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор у износу од 
15.740.000 КМ. 

Ребалансом буџета планирани су порески приходи (10.903.500 КМ), непорески 
приходи (2.382.300 КМ), грантови (69.232 КМ), трансфери између или унутар 
јединица власти (1.296.910 КМ), примици за нефинансијску имовину (194.000 КМ), 
примици од задуживања (320.931 КМ), остали примици (105.659 КМ) и неутрошена 
намјенска буџетскa средства из ранијих година у износу од 467.468 КМ.  

Ребалансом буџета планирани су расходи за лична примања (4.294.400 КМ), 
расходи по основу коришћења роба и услуга (2.604.782 КМ), расходи финансирања 
и други финансијски трошкови (233.700 КМ), субвенције (510.220 КМ), грантови 
(1.139.311 КМ), дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова (2.868.792 КМ), расходи финансирања, други 
финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица 
власти (39.055 КМ), расходи по судским рјешењима (218.500 КМ), трансфери између 
или унутар јединица власти (145.910 КМ), буџетска резерва (10.000 КМ), издаци за 
нефинансијску имовину (1.998.080 КМ), издаци за отплату дугова (1.537.400 КМ) и 
остали издаци у износу од 139.850 КМ. 

Након ребаланса буџета извршено је 29 реалокација у укупном износу од 237.091 
КМ, од чега су 22 реалокације извршене унутар одјељења Општинске управе у 
износу 114.658 КМ, 2 реалокације извшене су између Општинске управе и нижих 
буџетских корисника у износу од 104.900 КМ и 5 реалокација извршено је унутар 
нижих буџетских корисника у износу од 17.533 КМ. 

Код припреме и доношења буџета Општине за 2019. годину утврђена су одређена 
одступања у односу на буџетски календар дефинисан чланом 28. Закона о 
буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) која се односе на кореспонденцију са Министарством 
финансија (достављања нацрта буџета ради добијања препорука, као и приједлога 
буџета на сагласност) и усвајање буџета од стране Скупштине општине. 

Буџетом и ребалансом буџета за 2019. годину планирана је буџетска резерва у 
укупном износу од 190.000 КМ. Расподјела буџетске резерве извршена је у износу 
од 189.619 КМ, a највећим дијелом односи се на грантове (93.790 КМ) и дознаке 
грађанима које се исплаћују из буџета општине у износу од 77.452 КМ. 
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Осим поменутог одступања у буџетском календару, ревизијом нису утврђене 
значајније 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 Прњавор за 2019. годину у складу са чланом 26. Правилника о 
финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике 
Српске”, број: 15/17) и обрасце финансијског извјештаја са Напоменама доставила 
Министарству финансија у складу са чланом 49. (став 6) поменутог правилника.  

Приликом сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја за 2019. годину, 
Општина није у потпуности извршила консолидацију како је прописано чланом 123. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број: 
115/17 и 118/18), тј. извршила је укључивање ентитета под контролом или значајним 
утицајем и то Јавног предузећа „Деп-от” д.о.о. Бања Лука (у даљем дијелу текста: ЈП 
„Деп-от”), Комуналног предузећа „Водовод” а.д. Прњавор (у даљем дијелу текста: КП 
„Водовод”) и Комуналног предузећа „Парк” а.д. Прњавор (у даљем дијелу текста: КП 
„Парк”), додавањем нето имовине/капитала из њихових биланса стања у 
консолидовани биланс стања, али у поменути биланс није извршила укључивање 
Јавног предузећа „Радио Прњавор” Прњавор (у даљем дијелу текста: ЈП „Радио 
Прњавор”) и Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор (у даљем дијелу 
текста: Дом здравља), што је објашњено у тачкама 6.3.1.3 и 6.3.2.3. извјештаја.  

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се у консолидовани 
финансијски извјештај укључују сви ентитети под контролом како је 
прописано чланом 123. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

6.1. Извјештај о извршењу буџета 

Извршење буџета Општине за период 01.01.-31.12.2019. године исказано је у 
обрасцу ПИБ (Периодични извјештај о извршењу буџета) и у обрасцу ПИФ 
(Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима). Укупни 
приходи и примици (без неутрошених намјенских буџетских средства из ранијих 
година) исказани су у износу од 15.475.107 КМ, што је 1% више у односу на ребаланс 
буџета, а укупни расходи и издаци исказани су у износу од 15.647.466 КМ, што је 1% 
ниже у односу на ребаланс буџета.  

У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањено је да је у обрасцима ПИБ и 
ПИФ, на позицији расподјела суфицита из ранијих година, исказано кориштење 
неутрошених намјенских буџетских средства из ранијих година у износу од 467.468 
КМ, а што је у висини ребаланса буџета.  

Скупштина општине је дана 12.06.2020. године донијела закључке о усвајању 
Извјештаја о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01-31.12.2019. 
године и Извјештаја о раду Начелника општине за 2019. годину. 

6.1.1. Приходи и примици 

Општина је у обрасцу ПИБ исказала буџетске приходе и примитке у износу од 
15.475.107 КМ.  
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6.1.1.1. Приходи 

Буџетски приходи исказани су у износу од 14.795.872 КМ, а чине их порески приходи, 
непорески приходи, грантови и трансфери између или унутар јединица власти.  

Порески приходи исказани су у износу од 11.019.246 КМ, а највећим дијелом односе 
се на индиректне порезе прикупљене од Управе за индиректно опорезивање 
(9.790.360 КМ), порезе на лична примања и приходе од самосталне дјелатности 
(836.171 КМ), порезе на имовину (251.192 КМ), акцизе (121.794 КМ) и приходе од 
пореза на добитке од игара на срећу у износу од 18.074 КМ. 

Непорески приходи исказани су у износу од 2.334.496 КМ, а највећим дијелом их 
чине приходи од закупа и ренте (166.100 КМ), административне накнаде и таксе 
(162.499 КМ), комуналне накнаде и таксе (645.709 КМ), накнаде по разним основама 
(983.651 КМ), приходи од пружања јавних услуга (283.592 КМ), приходи од новчаних 
казни (19.365 КМ) и остали непорески приходи у износу од 72.569 КМ. 

Приходе од закупа и ренте чине приходи од земљишне ренте (137.906 КМ) и приходи 
од давања у закуп објеката општине (12.546 КМ) и земљишта у својини Републике 
Српске у износу 15.648 КМ. 

Накнада за кориштење и уређење градског гађевинског земљишта прописана је 
Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту и Одлуком о висини 
накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 2019. годину. 

Административне и комуналне накнаде и таксе остварују се у складу са Одлукама о 
општинским административним таксама и комуналним таксама и Тарифама 
општинских административних и комуналних такса. Одлуком о комуналној накнади 
утврђена је обавеза плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја 
заједничке комуналне потрошње.  

Комуналне накнаде и таксе највећим дијелом односе се на комуналне таксе за 
истицање фирми (398.590 КМ), коришћење простора за паркирање (178.094 КМ) и  
коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у 
пословне сврхе у износу од 34.965 КМ. 

Накнаде по разним основама односе се на накнаде за кориштење шума (201.466 
КМ), уређење грађевинског земљишта (161.115 КМ), коришћење минералних 
сировина (49.190 КМ), промјену намјене пољопривредног земљишта (65.279 КМ), 
коришћење вода-посебних водних накнада (121.516 КМ), коришћење комуналних 
добара од општег интереса-комуналне накнаде (203.042 КМ) и финансирање 
посебних мјера заштите од пожара у износу од 182.043 КМ. 

Скупштина општине је донијела План утрошка новчаних средстава која потичу од 
посебних намјена за шуме за 2019. годину, Програм о начину коришћења новчаних 
средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2019. 
годину и План утрошка средстава за техничко опремање и изградњу објеката 
Територијалне ватрогасне јединице за 2019. годину, уз претходно прибављене 
сагласности надлежних министарстава. Извјештаји о реализацији претходно 
наведених планова и програма намјенског утрошка новчаних средстава су усвојени 
закључком Скупштине општине. 

Приходе од пружања јавних услуга чине приходи Општинске управе (8.469 КМ) и 
приходи нижих буџетских корисника у износу од 275.123 КМ, од чега Дјечији вртић 
(218.695 КМ), Центар за социјални рад (20.898 КМ), Центар средњих школа (19.748 
КМ), Гимназија (10.400 КМ), Центар за културу (3.151 КМ), Народна библиотека 
(1.181 КМ) и Музичка школа у износу од 1.050 КМ. 
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Остали непорески приходи највећим дијелом односе се на приходе од Јавне 
установе Завод за запошљавање Републике Српске (у даљем тексту: Завод за 
запошљавање) по основу рефундације плата приправника (24.590 КМ) и приходе 
комисије за технички преглед објеката у поступку издавања Употребне дозволе у 
износу од 21.471 КМ.  

Грантови исказани су у износу од 79.245 КМ, а највећим дијелом односе се на 
грантове дозначене од УНДП за пројекат „Подстицаји за ново запошљавање“ (32.852 
КМ) и Општине Центар Сарајево за санацију оштећене путне комуникације и 
санацију каптаже и дистрибутивног резервоара у износу од 25.000 КМ.  

Трансфери између или унутар јединица власти исказани су у износу од 1.362.885 
КМ, а највећим дијелом односе се на трансфере од Министарства здравља и 
социјалне заштите (према Центру за социјални рад) за финансирање права 
утврђених у складу са Законом о социјалној заштити, као и права на подршку у 
изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју и за новчане 
помоћи за лица са инвалидитетом која нису смјештена у установе социјалне заштите 
(1.119.663 КМ), Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу за 
реализацију пројекта система видео надзора Општине (150.000 КМ), Републичког 
секретаријата за расељена лица и миграције за финансирање изградње улице 
Милана Тепића (50.000 КМ) и Министарства просвјете и културе Републике Српске 
за санцију крова Основне школе „Вук Караџић” у Доњим Вијачанима (29.600 КМ).  

6.1.1.2. Примици 

Примици исказани су у износу од 679.235 КМ, а чине их примици за нефинансијску 
имовину (158.528 КМ), примици од финансијске имовине (72.797 КМ), примици од 
задуживања (320.931 КМ) и остали примици у износу од 126.979 КМ. 

Примици за нефинансијску имовину највећим дијелом односе се на примитке 
остварене од продаје земљишта (151.342 КМ), примици од финансијске имовине на 
примитке по основу наплаћених потраживања која су измирена у складу са Уредбом 
о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске (72.615 КМ), а 
остали примици на примитке за накнаде плата за породиљско одсуство који се 
рефундирају од Фонда дјечије заштите (85.392 КМ) и примитке од поврата пореза на 
додату вриједност у износу од 38.348 КМ. 

Примици од задуживања у цијелости се односе на примитке од реализације дијела 
кредита код „UniCredit Bank” а.д. Бања Лука и „НЛБ Банка” а.д. Бања Лука (тачка 
6.3.2.2. извјештаја). 

6.1.2. Расходи и издаци 

Општина је у обрасцу ПИБ исказала буџетске расходе и издатке у износу од 
15.647.466 КМ. 

6.1.2.1. Расходи 

Буџетски расходи исказани су у износу од 11.988.153 КМ, а чине их расходи за лична 
примања запослених (4.240.267 КМ), расходи по основу коришћења робе и услуга 
(2.573.067 КМ), расходи финансирања и други финансијски трошкови (232.692 КМ), 
субвенције (480.531 КМ), грантови (1.225.574 КМ), дознаке на име социјалне заштите 
које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова (2.820.602 КМ), расходи 
финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између 
или унутар јединица власти (37.998 КМ), расходи по судским рјешењима (229.222 
КМ) и трансфери између и унутар јединица власти у износу од 148.200 КМ. 
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Расходи за лична примања запослених односе се на расходе за бруто плате 
запослених (3.296.398 КМ), бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених по основу рада (826.844  КМ), накнаде плата запослених за вријеме 
боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата (84.603 КМ) и отпремнине 
и једнократне помоћи у износу од 32.422 КМ.  

Расходе за бруто плате чине плате код Општинске управе (2.583.516 КМ) и плате 
код нижих буџетских корисника у износу од 712.882 КМ.  

Лична примања запослених у Општинској управи дефинисана су Колективним 
уговором за запослене у Општинској управи општине Прњавор ("Службени гласник 
општине Прњавор", број: 35/17, 2/18, 14/18, 15/18, 15/19, 20/19), Правилником о 
платама запослених у Општинској управи општине Прњавор и Одлуком о платама 
функционера у општини Прњавор.  

Плате запослених обрачунавају се по коефицијентима из Колективног уговора за 
запослене у Општинској управи општине Прњавор. Платни коефицијенти за прву, 
четврту платну групу и једним дијелом за трећу, пету и седму платну групу нису у 
потпуности усклађени са коефицијентима из Посебног колективног уговора за 
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске (незнатно су нижи).  

Бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада 
највећим дијелом односе се на накнаде за превоз радника на посао и са посла 
(152.713 КМ), топли оброк (286.602 КМ), регрес за годишњи одмор (98.235 КМ). 

Расходе за отпремнине и једнократне помоћи односе се на отпремнине по 
колективном уговору (11.542 КМ), новчане помоћи приликом рођења дјетета (13.896 
КМ), новчане помоћи у случају смрти члана уже породице (1.589 КМ) и новчане 
помоћи у случају теже болести или инвалидности у износу од 5.396 КМ. 

Расходе по основу коришћења робе и услуга највећим дијелом чине их расходи 
по основу закупа (63.098), расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга (412.587 КМ), расходи за текуће одржавање 
(360.515 КМ), расходи за стручне услуге (360.716 КМ), расходи за одржавање јавних 
површина и заштите животне средине (678.231 КМ) и остали непоменути расходи у 
износу од 552.699 КМ.  

Расходи по основу закупа односе се на закуп земљишта за потребе организације 
паркинга код Општине (33.662 КМ) и закуп пословних просторија код Центра за 
социјални рад (22.836 КМ) и Центра за културу у износу од 6.600 КМ. 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга највећим дијелом односе се на расходе по основу утрошка електричне 
енергије (70.009 КМ), дрва (35.128 КМ), нафте (34.822 КМ), као и расходе за 
поштанске услуге (89.521 КМ) и услуге кориштења фиксног телефона (35.824 КМ) и 
мобилног телефона у износу од 17.846 КМ. Расходи по основу утрошка нафте (код 
Општинске управе у износу од 30.917 КМ) који се односе на утрошак горива 
приликом путовања службеним возилима нису класификовани сходно члану 92. 
(став 7) 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).  

Расходе за текуће одржавање чине расходи за текуће одржавање објеката друмског 
саобраћаја (286.611 КМ), зграда и осталих грађевинских објеката (41.059 КМ), 
превозних средстава (17.464 КМ), те текуће одржавање остале опреме и остало 
текуће одржавање у износу од 15.381 КМ.  



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

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

 

 

Расходе за стручне услуге највећим дијелом чине расходи за услуге информисања 
и медија (70.251 КМ), противградне заштите (51.000 КМ) и израде пројектне 
документације у износу од 32.573 КМ. 

Расходи за одржавање јавних површина и заштите животне средине односе се на 
услуге одржавања зелених површина (52.718 КМ), услуге зимске службе (171.002 
КМ), услуге чишћења јавних површина (101.058 КМ), утрошак електричне расвјете 
на јавним површинама (243.213 КМ), утрошак воде на јавним површинама (628 КМ), 
услуге уређења простора (5.000 КМ) и остале услуге одржавања јавних површина у 
износу од 104.612 КМ.  

Програмом одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2019. годину 
дефинисан је обим и начин обављања дјелатности заједничке комуналне потрошње, 
одржавање комуналних објеката, као и потребна средства за остваривање циљева 
предвиђених програмом. 

Остале непоменуте расходе највећим дијелом чине расходи за бруто накнаде за рад 
ван радног односа (306.324 КМ) и расходи по основу репрезентације (135.436 КМ).  

Расходе за бруто накнаде за рад ван радног односа највећим дијелом чине накнаде 
одборницима (213.830 КМ), накнаде члановима комисија и радних група (61.480 КМ) 
и накнаде по уговорима о дјелу у износу од 24.196 КМ.  

Накнаде одборницима обрачунате су у складу са Одлуком о накнадама 
одборницима и члановима радних тијела Скупштине општине Прњавор, а накнаде 
члановима комисија и радних група односе се на накнаде члановима Одбора за 
жалбе, Општинске изборне комисије, стручних комисија за технички преглед 
стамбених објеката и осталих комисија.  

Расходе по основу репрезентације највећим дијелом чине расходи по основу 
репрезентације у земљи (13.725 КМ), организације пријема, манифестација и сл. 
(103.174 КМ) и расходи за поклоне у износу од 16.416 КМ.  

Расходи финансирања и други финансијски трошкови односе се на расходе по 
основу камата за примљене зајмове у земљи (221.877 КМ) и трошкове сервисирања 
примљених зајмова у износу од 10.815 КМ. 

Субвенције односе се на субвенције за трошкове комуналних водних услуга 
социјално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор (1.576 КМ), 
субвенције за легализацију бесправно изграђених објеката (23.914 КМ), подстицаје 
за запошљавање у привреди (55.188 КМ) и подстицаје пољопривредним 
произвођачима у износу од 399.853 КМ. 

Субвенције за трошкове комуналних водних услуга социјално угроженим 
корисницима на подручју општине Прњавор и субвенције за легализацију бесправно 
изграђених објеката, по дефиницији не представљају субвенције дефинисане 
чланом 94. (став 1) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Правилником о додјели подстицаја за запошљавање у привреди утврђени су 
критеријуми, начин и поступак додјеле подстицаја, а највећи износ подстицаја 
додјељен је „Лебурић Комерц” д.о.о (38.763 KM).  

Расподјела субвенција за унапређење пољопривредне производње вршена је на 
основу поднесених захтјева сходно плану, условима и критеријима утврђеним 
Програмом коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 
2019. години. Према сачињеном извјештају о коришћењу новчаних средстава за 
унапређење пољопривредне производње у 2019. години је одобрено укупно 470 
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захтјева физичким лицима од чега су најзначајнији подстицаји додјељени за 
производњу млијека (148.982 КМ) и производњу оваца (58.421 КМ).  

Грантови највећим дијелом односе се на: 
- текуће грантове спортским и омладинским организацијама и удружењима у 

износу од 333.354 КМ, од чега су најзначајнија средства одобрена Фудбалском 
клубу „Љубић” Прњавор (105.360 КМ) и Кошаркашком клубу „Младост булдогс” 
Прњавор (32.484 КМ); 

− текуће грантове етничким и вјерским организацијама и удружењима у износу 
од 149.553 КМ;  

− текуће грантове организацијама и удружењима за афирмацију породице и 
заштиту права жена, дјеце, избјеглих и расељених лица, бораца и особа са 
инвалидитетом у износу од 263.324 КМ, од чега се највећи дио односи на  грант 
Општинској борачкој организацији (130.800 КМ); 

− текуће грантове организацијама и удружењима у области здравствене и 
социјалне заштите, заштите животне средине и комуналне дјелатности у 
износу од 137.000 КМ, од чега се највећи дио односи на грант Дому здравља у 
износу од 119.000 КМ;  

− текуће грантове организацијама и удружењима у области образовања, научно-
истраживачке дјелатности, културе и информација (88.130 КМ);  

− остале текуће грантове непрофитним субјектима у земљи у износу од 159.241 
КМ, од чега су најзначајнија средства одобрена ЈП „Радио Прњавор” (78.000 
КМ), Црвеном крсту Прњавор (50.950 КМ) и Удружењу пензионера Прњавор у 
износу од 32.800 КМ.  

Општина је, Правилником о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава 
удружењима из области културе и осталим удружењима, утврдила критеријуме за 
расподјелу грантова удружењима из области културе и осталим удружењима, а за 
финансирање редовних активности појединих корисника (Дом здравља, Општинска 
борачка организација и др.) грантови се расподјељују кроз буџет сходно поднесеним 
буџетским захтјевима. Одредбе поменутог правилника не односе се на расподјелу 
грантова из средстава буџетске резерве. 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова чине дознаке грађанима и пружаоцима услуга социјалне 
заштите које се реализују преко Центра за социјални рад (2.364.019 КМ) и дознаке 
грађанима које реализује Општинска управа у износу од 456.583 КМ. 

Дознаке реализоване преко Центра за социјални рад односе се на сталну новчану 
помоћ која се исплаћује штићеницима установа социјалне заштите (213.319 КМ), 
додатак за помоћ и његу другог лица који се исплаћује штићеницима установа 
социјалне заштите (1.447.000 КМ), једнократну новчану помоћ која се исплаћује 
штићеницима установа социјалне заштите (74.697 КМ), остале текуће дознаке 
штићеницима установа социјалне заштите (246.937 КМ), дознаке установама 
социјалне заштите за смјештај штићеника (266.508 КМ) и дознаке хранитељским 
породицама за смјештај штићеника у износу од 115.557 КМ. 

Дознаке грађанима које реализује Општинска управа дефинисане су интерним 
правилницима, одлукама и програмима, а највећим дијелом односе се на стипендије 
и награде најбољим ученицима и студентима (278.392 КМ), као и новчане помоћи 
грађанима у стању социјалне потребе, за лијечење, у случају смрти и елементарних 
непогода, као и у другим нарочито оправданим случајевима (82.629 КМ), новчане 
помоћи борцима, ратним војним инвалидима и породицама погинулих бораца 
(61.600 КМ) и новчане помоћи за треће и свако следеће новорођено дијете у износу 
од 27.400 КМ.  
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Расходе по судским рјешењима чине их расходи по основу исплате главног дуга 
(152.500 КМ), камате (20.219 КМ), адвокатских и правних услуга (52.017 КМ) и остали 
расходи по судским рјешењима у износу од 4.486 КМ.  

Трансфере између и унутар јединица власти највећим дијелом чине трансфери 
новчаних средстава за здравствено осигурање корисника социјалне заштите код 
Центра за социјални рад (110.284 КМ) и трансфери основним школама за редовне 
активности и такмичења ученика у износу од 27.747 КМ. 

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се: 
− платни кеофицијенти из Колективног уговора за запослене у 

Општинској управи општине Прњавор ускладе са коефицијентима из 
Посебног колективног уговора за запослене у области локалне 
самоуправе Републике Српске; 

− трошкови горива и субвенције класификују у складу са чланом 92. 
(став 7) и 94. (став 1) Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

6.1.2.2. Издаци 

Издаци исказани су у износу од 3.659.313 КМ, а чине их издаци за нефинансијску 
имовину, издаци за отплату дугова и остали издаци. 

Издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 2.035.978 КМ, а односе 
се на издатке за изградњу и прибављање зграда и објеката (500.000 КМ), 
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (1.358.634 
КМ), набавку постројења и опреме (138.977 КМ), прибављање земљишта (23.683 КМ) 
и залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и сл. (14.684 КМ).  

Издаци за изградњу и прибављање грађевинских објеката у цијелости односе се 
на изградњу Ватрогасног дома. У складу са чланом 96. (став 5) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике, у оквиру издатака за изградњу и прибављање грађевинских 
објеката извршено је резервисање средстава за изградњу Ватрогасног дома у 
износу од 101.277 КМ сходно закљученом уговору са „Тимград” д.о.о. Прњавор. 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката највећим дијелом односе се на реконструкцију и асвалтирање путева и 
улица у износу од 920.041 КМ (од чега је најзначајнија реконструкција Улице Вида 
Њежића 628.722 КМ) и инвестиционо одржавање и реконструкцију водовода у 
износу од 164.563 КМ. У оквиру поменутих издатака извршена су резервисања 
средстава од којих се највећи износ односи на изградњу система видео надзора 
Општине (150.000 КМ).  

Издаци за набавку постројења и опреме највећим дијелом односе се на издатке за 
набавку моторних возила (50.109 КМ), комуникационе опреме (21.983 КМ), 
рачунарске опреме (19.069 КМ), издатке за набавку ватрогасне опреме (8.914 КМ). У 
2019. години набављена су два моторна возила марке „Peugeot 208” (23.158 КМ) и 
„Peugeot 301” у износу од 26.951 КМ. 

Издаци за отплату дугова исказани су у износу од 1.501.725 КМ, а односе се на 
издатке за отплату главнице по основу примљених зајмова у земљи доспјелих у 
2019. години (1.325.000 КМ) и издатке за отплату дугова према другим јединицама 
власти у износу од 176.725 КМ (oбјашњено у тачки 6.3.2.2. извјештаја). 
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Остали издаци исказани су у износу од 121.610 КМ, а највећим дијелом односе се 
на издатке по основу накнада плата за породиљско одсуство и вријеме боловања у 
износу од 108.185 КМ. 

6.1.3. Буџетски резултат (суфицит/дефицит) 

У обрасцу ПИБ исказан је буџетски суфицит текућег периода у износу од 930.270 КМ, 
а представља збир бруто буџетског суфицита (2.807.720 КМ) и нето издатака за 
нефинансијску имовину исказаних у негативном износу од 1.877.450 КМ. Исказани 
бруто буџетски суфицит представља разлику између буџетских прихода (14.795.872 
КМ) и буџетских расхода (11.988.153 КМ), а нето издаци за нефинансијску имовину 
исказани у негативном износу представљају разлику између примитака за 
нефинсијску имовину (158.528 КМ) и издатака за нефинсијску имовину 2.035.978 КМ. 

6.1.4. Нето финансирање 

Нето финансирање је исказано у негативном износу од 635.161 КМ, као разлика по 
основу примитака од финансијске имовине (72.797 КМ), примитака од задуживања 
(320.931 КМ), осталих примитака (126.979 КМ) и расподјеле суфицита (неутрошених 
намјенских буџетских средстава) из ранијег периода у износу од 467.467 КМ, и 
издатака за отплату дугова (1.501.725 КМ) и осталих издатака (121.610 КМ). 

6.1.5. Разлика у финансирању 

Разлику у финансирању у износу од 295.109 КМ чини буџетски суфицит (930.270 КМ) 
и нето финансирање исказано у негативном износу од 635.161 КМ.  

6.2. Биланс успјеха 

6.2.1. Приходи 

Приходи у билансу успјеха исказани су у износу од 16.447.907 КМ, а чине их порески 
и непорески приходи, грантови, трансфери између различитих јединица власти 
(oбјашњено у тачки 6.1.1. извјештаја) и приходи обрачунског карактера.  

Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 1.652.035 КМ, а највећим 
дијелом односе се на приходе од усклађивања вриједности имовине (268.339 КМ), 
приходе обрачунског карактера по основу пореских и других фискалних прописа 
(229.837 КМ), остале приходе обрачунског карактера (1.033.217 КМ) и приходе 
обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама власти (77.021 КМ). 

Остали приходи обрачунског карактера највећим дијелом односе се на приходе по 
основу усклађивања вриједности земљишта по попису у износу од 1.029.464 КМ 
(образложено у тачки 6.3.1.4. извјештаја), a приходи обрачунског карактера по 
основу односа са другим јединицама власти на обрачунате приходе по основу 
потраживања која су измирена у складу са Уредбом о измирењу пореских обавеза 
путем обвезница Републике Српске у износу од 72.615 КМ. 

6.2.2. Расходи 

Расходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 15.661.728 КМ, а чине их текући 
расходи, трансфери између и унутар јединица власти (објашњено у тачки 6.1.2. 
извјештаја) и расходи обрачунског карактера.  

Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 3.673.575 КМ, а односе се 
на набавну вриједност реализованих залиха (15.270 КМ), расходе по основу 
амортизације (3.114.867 КМ), расходе од усклађивања вриједности имовине 
(462.936 КМ), губитке од продаје имовине (1.417 КМ), остале расходе обрачунског 
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карактера (349 КМ) и расходе обрачунског карактера по основу односа са другим 
јединицама власти у износу од 78.736 КМ.  

Расходе по основу амортизације чине расходи по основу амортизације код 
Општинске управе у износу од 3.059.737 КМ  и нижих буџетских корисника у износу 
од 55.130 КМ. Расходе по основу амортизације код Општинске управе чине расходи 
по основу амортизације зграда и грађевинских објеката (2.832.896 КМ), постројења 
и опреме (226.403 КМ), нематеријалне имовине у износу од 438 КМ. 

Расходи по основу амортизације зграда и грађевинских објеката односе се на 
стамбене објекте и јединице (13.704 КМ), пословне објекте и просторе (286.325 КМ), 
саобраћајне објекте (1.920.379 КМ) и остале грађевинске објекте (611.786 КМ), а 
расходи по основу амортизације постројења и опреме највећим дијелом односе се 
на превозна средства (143.726 КМ) и специјалну опрему у износу од 32.838 КМ. 

Приликом обрачуна амортизације, код Општинске управе, примјењују су стопе 
прописане Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске 
кориснике („Службени гласник Републике Српске”, број: 110/16). 

Расходи од усклађивања вриједности имовине у цијелости односе се на корекцију 
ненаплаћених потраживања старијих од годину дана евидентираних по основу 
Извјештаја из јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима. 

Расходи обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама власти 
односе се на корекцију ненаплаћених потраживања старијих од годину дана, и то 
ненаплаћених потраживања за јавне приходе наплаћене путем обвезница у 2018. 
години (61.302 КМ), потраживања од Фонда здравственог осигурања Републике 
Српске (17.386) КМ и потраживања по записницима Пореске управе о поврату или 
прекњижавању више или погрешно уплаћених јавних прихода у износу од 48 КМ.  

6.2.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха, као разлика прихода у износу од 16.447.907 КМ и расхода у 
износу од 15.661.728 КМ, исказан је позитиван финансијски резултат у износу од 
786.179 КМ. 

6.3. Биланс стања 

У Билансу стања Општине, на дан 31.12.2019. године, исказана је укупна актива нето 
вриједности 98.211.659 КМ (бруто вриједности 137.242.475 КМ и исправке 
вриједности 39.030.817 КМ) коју чине пословна актива нето вриједности 97.502.647 
КМ и ванбилансна актива у износу од 709.012 КМ. Укупна актива је уравнотежена са 
укупном пасивом коју чине пословна пасива (97.502.647 КМ) и ванбилансна пасива 
у износу од 709.012 КМ. 

6.3.1. Пословна актива 

Пословна актива исказана је у износу од 136.533.463 КМ бруто вриједности, 
исправке вриједности 39.030.817 КМ и нето вриједности 97.502.647 КМ, а односи се 
на краткорочну финансијску имовину и разграничења, нефинансијску имовину у 
текућим средствима, дугорочну финансијску имовину и разграничења и 
нефинансијску имовину у сталним средствима. 

6.3.1.1. Краткорочна финансијска имовина и разграничења 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења исказана су у износу од 6.895.020 
КМ бруто вриједности, исправке вриједности 4.983.223 КМ и нето вриједности 
1.911.797 КМ, а односе се на готовину и готовинске еквиваленте, краткорочна 
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потраживања, краткорочна разграничења, краткорочну финансијску имовину и 
разграничења између и унутар јединица власти. 

Готовина и готовински еквиваленти исказани су у износу од 963.639 КМ, а чине 
их новчана средства на банковним рачунима (957.608 КМ) и благајна (6.031 КМ). 

Краткорочна потраживања исказана су у износу од 5.559.831 КМ бруто 
вриједности, исправке вриједности 4.898.511 КМ и нето вриједности 661.320 КМ. 
Нето вриједност краткорочних потраживања највећим дијелом чине потраживања за 
ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе (541.562 КМ) и потраживања 
за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а 
доспијевају на наплату у року до годину дана (97.922 КМ) која су евидентирана на 
основу Извјештаја из јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима, 
као и потраживања по основу извршених услуга код Дјечијег вртића (20.490 КМ). 

Краткорочна разграничења исказана су у износу од 5.517 КМ, а односе се на 
краткорочна разграничења по основу неизмирених обавеза за накнаде плата за 
вријеме боловања које се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања 
код Центра за социјални рад (1.789 КМ) и Дјечијег вртића у износу од 3.728 КМ.  

Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар 
јединица власти исказана су у износу од 366.032 КМ бруто вриједности, исправке 
вриједности 84.712 КМ и нето вриједности 281.320 КМ. Нето вриједност највећим 
дијелом чине:  

- потраживања по основу расподјеле јавних прихода на дан 31.12.2019. године у 
износу од 50.805 КМ;  

- потраживања по основу трансфера од Министарства здравља и социјалне 
заштите Републике Српске у износу од 98.931 КМ;  

- потраживања од Фонда дјечије заштите у износу од 10.435 КМ; 
- потраживања од Фонда здравственог осигурања Републике Српске (21.638 КМ); 
- потраживања од Министарства просвјете и културе Републике Српске у износу 

од 29.600 КМ; 
- потраживања од Републичког секретаријата за расељена лица и миграције у 

износу од 50.000 КМ. 

6.3.1.2. Нефинансијска имовина у текућим средствима 

Нефинансијска имовина у текућим средствима исказана је у износу од 11.540 КМ 
бруто вриједности, исправке вриједности 10.140 КМ и нето вриједности 1.401 КМ, а 
односи се на сталну имовину намјењену продаји код Гимназије у износу од 9.289 КМ 
(бруто и исправке вриједности) и залихе материјала и робе код нижих буџетских 
корисника (Центра средњих школа и Центра за културу) у износу од 2.252 КМ бруто 
вриједности, исправке вриједности 851 КМ и нето вриједности 1.401 КМ.  

6.3.1.3. Дугорочна финансијска имовина и разграничења 

Дугорочна финансијска имовина и разграничења исказана су у износу од 2.183.681 
КМ бруто вриједности, исправке вриједности 0 КМ и нето вриједности 2.183.681 КМ, 
а највећим дијелом односи се на акције и учешћа у капиталу (2.147.487 КМ) и 
потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок 
плаћања (35.466 КМ). 

Акције и учешћа у капиталу односе се на вриједност нето имовине ентитета под 
контролом или значајним утицајем КП „Водовод” (1.287.411 КМ), КП „Парк” (361.791 
КМ) и ЈП „Деп-от” у износу од 498.285 КМ.  
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Општина није исказала учешће у капиталу по основу оснивачког улога у ЈП „Радио 
Прњавор” у износу од 319.701 КМ и Дому здравља у износу од 2.002 КМ, што није у 
складу са чланом 61. (став 4) Правилника о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике и чланом 78. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. Због претходно наведеног потцијењени су акције и учешћа у 
капиталу и финансијски резултат ранијих година за износ од 321.703 КМ 

Приликом израде Консолидованог финансијског извјештаја, Општина је на позицији 
акције и учешћа у капиталу извршила консолидацију ЈП „Деп-от”, КП „Водовод” и КП 
„Парк” након чега је износ нето имовине ентитета под контролом или значајним 
утицајем умањен за 276.990 КМ, али у Консолидовани биланс стања није извршила 
укључивање свих ентитета под контролом. 

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се на позицији акције и 
учешћа у капиталу искаже учешће у капиталу по основу свих оснивачких 
улога у складу са чланом 61. (став 4) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике и чланом 78. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

6.3.1.4. Нефинансијска имовина у сталним средствима 

Нефинансијска имовина у сталним средствима исказана је у износу од 127.443.222 
КМ бруто вриједности, исправке вриједности 34.037.454 КМ и нето вриједности 
93.405.768 КМ, а односи се на произведену и непроизведену сталну имовину и 
нефинансијску имовину у сталним средствима у припреми. 

Произведена стална имовина исказана је у износу од 90.230.040 КМ бруто 
вриједности, исправке вриједности 34.037.454 КМ и нето вриједности 56.192.586 КМ. 
Нето вриједност произведене сталне имовине чине зграде и објекти (55.349.765 КМ), 
постројења и опрема (841.944 КМ) и нематеријална произведена имовина (877 КМ). 

Зграде и објекте чине стамбени објекти и јединице (737.904 КМ), пословни објекти и 
простори (9.888.259 КМ), саобраћајни објекти (33.006.481 КМ) и остали објекти 
(11.717.121 КМ). Пословне објекте и просторе највећим дијелом чине објекти 
образовних и научних институција (7.438.361 КМ), саобраћајне објекте највећим 
дијелом чине путеви и улице (27.482.086 КМ), а остале објекте највећим дијелом 
чине водоводи и канализација у износу од 6.657.011 КМ. 

Према достављеној информацији за потребе ревизије, Општина је у току године 
издавала у закуп пет пословних простора укупне површине 226 м2, а чија је укупна 
бруто вриједност (188.377 КМ), исправка вриједности (34.056 КМ) и нето вриједност 
(154.321 КМ). Имовина која се даје у закуп није класификована као инвестициона 
имовина, што није у складу са чланом 29. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике и захтјевима МРС-ЈС 16 Инвестициона имовина (параграфи 7, 20 и 26).  

Постројења и опрему највећим дијелом чине превозна средства (370.677 КМ), 
опрема за образовање, науку, културу и спорт (241.378 КМ), специјална опрема 
(95.345 КМ) и комуникациона и рачунарска опрема у износу од 92.362 КМ.  

Општина није примијенила ревалоризациони модел вредновања на канцеларијске 
машине (бруто вриједности и исправке вриједности од 1.683 КМ), опрему за цивилну 
заштиту (бруто вриједности и исправке вриједности од 1.535 КМ) и осталу специјалну 
опрему (бруто вриједности и исправке вриједности од 143.383 КМ) чија је 
књиговодствена вриједност сведена на нулу, што није у складу са чланом 41. 
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Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

Нематеријална произведена имовина исказана је у износу од 6.728 КМ бруто 
вриједности, исправке вриједности 5.850 КМ и нето вриједности 877 КМ, а у 
цијелости односи се на рачунарске програме. У оквиру нематеријалне произведене 
имовине није класификована израда регулационих планова у 2019. години, као ни 
Просторног и Урбанистичког плана и Шумско-привредне основе за приватне шуме 
из ранијег периода, сходно члану 24. Правилника о буџетским класификацијама 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Непроизведена стална имовина исказана је у износу од 28.849.153 КМ, а у 
цјелости односи се на пољопривредно земљиште (22.058 КМ) и градско-грађевинско 
земљиште у износу од 28.827.095 КМ. 

У 2019. години, Комисија за попис непроизведене сталне имовине, извршила je 
попис земљишта у посједу Општине и у складу са Одлуком о висини вриједности 
непокретности (земљишта) по зонама на теритoрији општине Прњавор утврдила 
вриједност земљишта. Након евидентирања ефеката пописа вриједност градског 
грађевинског земљишта повећана је за износ од 1.029.464 КМ због усклађивања 
вриједности земљишта по попису сходно прерасподјели катастарских општина из 
шесте зоне у пету зону градског грађевинског земљишта. 

Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми исказана је у износу 
од 8.364.029 КМ, а највећим дијелом односи се на систем водоснабдијевања 
„Повелич” (7.555.849 КМ), изградњу Ватрогасног дома (457.340 КМ), водовод 
„Повелич”-Горњи Штрпци (242.329 КМ) и реконструкцију и адаптацију објекта 
Општинске архиве у износу од 26.692 КМ. У 2019. години извршен је пренос 
нефинансијске имовине у сталним средствима у припреми на одговарајућа конта 
имовине у употреби у износу од 4.457.569 КМ, од чега се највећи дио односи на 
систем водоснабдијевања „Повелич” (3.031.380 КМ) и путеве и улице (1.283.398 КМ). 

Систем водоснабдијевања „Повелич” обухвата снабдијевање водом шест мјесних 
заједница сјеверног дијела Општине са изворишта Повелич. Наведени пројекат 
траје дужи низ година и највећим дијелом је евидентиран као инвестиција у току јер 
за већи дио инвестиције из ранијег периода није извршен Технички пријем и није 
прибављена Употребна дозвола због неријешених имовинско-правних односа, те 
непостојања грађевинске књиге, дневника и атеста материјала који су уграђени.  

Дијелови система водоснабдијевања „Повелич” који нису пренесени у употребу у 
износу од 7.555.849 КМ, односе се на пет бунара (1.586.646 КМ), примарни 
резервоар (1.484.708 КМ), три дистрибутивна резервоара (1.308.456 КМ), 
дистрибутивни цјевовод (730.261 КМ), три магистрална цјевовода (2.278.637 КМ) и 
трафо станицу (167.141 КМ). У употребу су пренесени објекти за које је обезбијеђена 
Употребна дозвола и то магистрални цјевовод (388.797 КМ) и дистрибутивни 
резервоар (473.436 КМ), као и истражни и припремни радови у укупном износу од 
2.169.147 КМ. 

Према образложењу датом за потребе ревизије, систем водоснабдијевања 
„Повелич” је у функцији (у употреби) од 2013. године, када је дат на управљање, 
кориштење и одржавање КП „Водовод” у складу са Одлуком о давању на 
управљање, кориштење и одржавање комуналних објеката („Службени гласник 
Општине Прњавор”, број: 26/13). 

Општина није извршила пренос стављених средстава у употребу (у функцију) на 
одговарајућа конта имовине у употреби сходно члану 37. и 38. (став 2) Правилника 
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о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике и није вршила обрачун амортизације од момента када средство 
постане расположиво за коришћење у складу са захтјевима МРС-ЈС Некретнине 
постројења и опрема (параграф 71). Због претходно наведеног прецијењена је 
вриједност нефинансијске имовине у сталним средствима у припреми, а 
потцијењена је вриједност произведене сталне имовине-остали објекти (водоводи) 
за износ од 7.555.849 КМ. 

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се: 

- имовина која се даје у закуп класификује као инвестициона имовина у 
складу са чланом 29. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и 
захтјевима МРС-ЈС 16  Инвестициона имовинa (параграфи 7, 20 и 26); 

- примијењује ревалоризациони модел вредновања на групу сталних 
средстава чија је књиговодствена вриједност сведена на нулу у складу 
са чланом 41. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике; 

- средства која су стављена у употребу (у функцију) пренесу на 
одговарајућа конта нефинансијске имовине у употреби како је то 
прописано чланом 37. и 38. (став 2) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике и врши обрачун амортизације у складу са 
захтјевима МРС-ЈС Некретнине постројења и опрема (параграф 71). 

6.3.2. Пословна пасива 

Пословна пасива је исказана у износу од 97.502.647 КМ, а односи се на краткорочне 
обавезе и разграничења, дугорочне обавезе и разграничења и властите изворе.  

6.3.2.1. Краткорочне обавезе и разграничења  

Краткорочне обавезе и разграничења исказане су у износу од 2.471.650 КМ, а односе 
се на краткорочне финансијске обавезе (823.536 КМ), обавезе за лична примања 
запослених (371.860 КМ), обавезе из пословања (728.427 КМ), обавезе за 
субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите (329.233 КМ), остале 
краткорочне обавезе (25.701 КМ) и краткорочне обавезе и разграничења из 
трансакција са другим јединицама власти у износу од 192.893 КМ. 

Краткорочне финансијске обавезе чине обавезе које доспијевају на наплату до 
годину дана по основу дугорочног кредита код „UniCredit Bank” а.д. Бања Лука и „НЛБ 
Банка” а.д. Бања Лука.  

Обавезе за лична примања запослених односе се на обавезе за бруто плате 
запослених и бруто накнада плата (290.182 КМ) и бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи у 
износу од 81.678 КМ.  

У оквиру обавеза за лична примања у Општинској управи евидентиране су обавезе 
по основу накнада одборницима у износу од 17.732 КМ, а исте представљају обавезе 
према физичким лицима која нису у радном односу сходно члану 79. (став 1) 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике.  

Обавезе из пословања односе се на обавезе за набавку роба и услуга (204.097 КМ), 
набавку сталне имовине (483.156 КМ), за примљене депозите и кауције (3.239 КМ) и 
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порез и доприносе на терет послодаваца (13.138 КМ), као и обавезе према физичким 
лицима у износу од 9.973 КМ.  

Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите чине 
обавезе за субвенције (15.658 КМ), обавезе за грантове (129.367 КМ) и обавезе за 
дознаке на име социјалне заштите које су у цијелости евидентиране код Центра за 
социјални рад у износу од 184.207 КМ. Обавезе за дознаке за мјесец децембар у 
износу од 11.000 КМ евидентиране су као обавезе за грантове. 

Остале краткорочне обавезе највећим дијелом се односе на обавезе по основу 
прикупљених средстава од граћана, из ранијих година, ради учешћа у пројектима у 
областима уређења насеља, становања, културе, заштите и унапређења животне 
средине у износу од 24.768 КМ.  

Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама 
власти највећим дијелом чине обавезе према Министарству финансија Републике 
Српске по основу Уговора о намјенском кредиту по Пројекту изграње система 
водоснабдјевања Општине Прњавор које доспијевају на наплату до годину дана у 
износу од 176.725 КМ. 

До истека рока за израду и достављање годишњих финансијских извјештаја, обавезе 
Општине доспјеле на 31.12.2019. године измирене су у укупном износу од 1.071.176 
КМ, од чега највећи дио чине обавезе за лична примања запослених (371.860 КМ), 
обавезе из пословања (364.936 KM), oбавезе за дознаке на име социјалне заштите 
(184.207 KM) и обавезе за грантове у износу од 129.367 КМ.  

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се обавезе према 
физичким лицима која нису у радном односу класификују у складу са чланом 
79. (став 1) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике. 

6.3.2.2. Дугорочне обавезе и разграничења  

Дугорочне обавезе и разграничења исказане су у износу од 8.164.452 КМ, а чине их 
дугорочне обавезе по зајмовима и дугорочне обавезе и разграничења из трансакција 
са другим јединицама власти.  

Дугорочне обавезе по зајмовима исказане су у износу од 4.806.680 КМ, а односе се 
на дугорочне обавезе по основу Уговора о синдицираном кредиту закљученом у 
2018. години са „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука (3.500.000 КМ) и „НЛБ Банка“ а.д. 
Бања Лука у износу од 3.500.000 КМ. Уговором је дефинисана фиксна (номинална) 
каматна стопа од 3,75% годишње и начин отплате кредита у 96 једнаких мјесечних 
ануитета. Кредит је намјењен за рефинансирање постојећих кредита и 
финансирање капиталних инвестиција. Скупштина општине је донијела Одлуку о 
дугорочном кредитном задужењу, а на кредитно задужење дата је сагласност 
Министарства финансија Републике Српске. 

Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти 
исказане су у износу од 3.357.772 КМ, а односе се на обавезе према Министарству 
финансија Републике Српске по основу Уговора о намјенском кредиту по Пројекту 
изграње система водоснабдијевања Општине Прњавор, из ранијих година. Кредитна 
средства су обезбјеђена од стране Владе Краљевине Шпаније са роком отплате од 
36 година укључујући и грејс период од 15 година. 
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6.3.2.3. Властити извори  

Властити извори средстава исказани су у износу од 86.866.545 КМ, а чине их трајни 
извори средстава (15.743.937 КМ), финансијски резултат ранијих година (70.336.429 
КМ) и финансијски резултат текуће године у износу од 786.179 КМ. 

Трајни извори средстава највећим дијелом односе се на земљиште, учешћа у 
капиталу код ентитета под контролом или значајним утицајем и књиге у 
библиотекама код нижих буџетских корисника.  

Приликом израде Консолидованог финансијског извјештаја, Општина је на позицији 
учешћа у капиталу извршила консолидацију ЈП „Деп-от”, КП „Водовод” и КП „Парк” 
након чега је износ учешћа у капиталу ентитета под контролом или значајним 
утицајем умањен за 276.990 КМ. 

6.3.3. Ванбилансна евиденција 

Ванбилансна актива и пасива, на дан 31.12.2019. године, исказане су у износу од 
709.012 КМ, а односе се на гаранције евидентиране у складу са чланом 92. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике, од којих је најзначајнија дата гаранција за 
задужење ЈП „Деп-от” у износу од 207.819 КМ. 

6.4. Биланс новчаних токова 

У Билансу новчаних токова исказан је позитиван нето новчани ток из пословних 
активности у износу од 2.746.422 КМ, негативан нето новчани ток из инвестиционих 
активности у износу од 1.492.098 КМ и негативан нето новчани ток из активности 
финансирања у износу од 1.180.798 КМ. Нето прилив (повећање) готовине исказан 
је у износу од 73.526 КМ, готовина на почетку обрачунског периода 882.897 КМ, 
остале промјене на салду готовине 7.216 КМ и готовина на крају обрачунског 
периода у износу од 963.639 КМ.  

Биланс новчаних токова пружа релевантне информације о новчаним токовима и 
сачињен је у складу са захтјевима МРС-ЈС 2 Извјештај о новчаним токовима. 

6.5. Временска неограниченост пословања 

Општина није у Напоменама уз финансијске извјештаје дала образложења везано 
за сталност пословања, што није у складу са захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација 
финансијских извјештаја (параграфи 15(ц) и 38).  

6.6. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањена је информација да је, у 
2019. години, против Општине покренуто 45 судских спорова, по разним основама, 
са утуженим главним дугом у износу од 4.270.662 КМ (без законских затезних 
камата). Објелодањена информација није потпуна јер не садржи информације о 
странкама у спору, врсти и вриједности спора у складу са захтјевима МРС-ЈС 19 
Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина (параграф 100).  

Општина је за потребе ревизије доставила информацију (са прегледом свих судских 
спорова и странака у спору, те предмету, вриједности и стања рјешености спорова) 
у којој је наведено да је у 2019. години Општина учествовала у 46 судских спорова у 
којима је тужена страна, те у 32 судска спора која се воде по тужбама општине са 
утуженим главним дугом у износу од 895.998 КМ (без законских затезних камата).  
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6.7. Напомене уз финансијске извјештаје 

Уз Консолидовани финансијски извјештај Општине сачињене су Напомене, које 
пружају неопходне опште податке о Општини, прописима за израду годишњег 
обрачуна, рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим политикама, 
али дијелом не садрже образложења у складу са чланом 46. Правилника о 
финансијском извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС-ЈС 1 
Презентација финансијских извјештаја и других релевантних стандарда, јер поред 
наведеног у тачкама 3. и 6.6. извјештаја нису објелодањене потребне додатне 
информације у вези структуре прихода и расхода обрачунског карактера и дознака 
за различите видове социјалне заштите које се реализују преко Центра за социјални 
рад, као и о структури опреме која је у потуности амортизована а која се и даље 
користи, у складу са захтјевима МРС-ЈС 17 Некретнине, постројења и опрема, 
(параграф 94 б). 

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се у Напоменама уз 
финансијске извјештаје објелодањују све неопходне и потребне 
информације у складу са чланом 46. Правилника о финансијском 
извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација 
финансијских извјештаја и других релевантних стандарда. 

 

 
Ревизијски тим 

Драган Милошевић, с.р. 

 

Данка Панић Ашанин, с.р.  

 


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

	6.1.2. Расходи и издаци
	6.1.2.1. Расходи
	6.1.2.2. Издаци

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

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

	6.3. Биланс стања
	6.3.1. Пословна актива
	6.3.1.1. Краткорочна финансијска имовина и разграничења
	6.3.1.2. Нефинансијска имовина у текућим средствима
	6.3.1.3. Дугорочна финансијска имовина и разграничења
	6.3.1.4. Нефинансијска имовина у сталним средствима

	6.3.2. Пословна пасива
	6.3.3. Ванбилансна евиденција

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



