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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Mишљење
Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општине
Братунац 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, Консолидовани годишњи финансијски извјештај за
Општину Братунац истинито и објективно приказују, у свим материјалним
аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2019. године и
извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са
прописаним оквиром финансијског извјештавања.
Основ за мишљење
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.
Временска неограниченост пословања
У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањено је, да су финансијски
извјештаји Општине Братунац састављени у складу са начелом сталности
пословања.
Кључна питања ревизије
Кључна питања ревизије су она питања која по нашем професионалном
мишљењу, су била најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја
за годину која се завршава на дан 31. децембар 2019. године. Ова питања
смо размотрили у оквиру ревизије финансијских извјештаја као цјелине, а у
формирању нашег мишљења не дајемо одвојено мишљење о тим питањима.
Одговорност руководства за финансијске извјештаје
Начелник Општине је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских
извјештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни
сектор и Међународним стандардима финансијског извјештавања. Ова
одговорност обухвата осмишљавање, примјену и одржавање интерних контрола
које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја који
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не садрже материјално значајне погрешне исказе настале усљед преваре и
грешке; одговарајућа објелодањивања релевантних информација у Напоменама
уз финансијске извјештаје; одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених
политика и рачуноводствених процјена које су примјерене датим околностима и
надзор над процесом извјештавања. При изради финансијских извјештаја
руководство је одговорно да процијени сталност пословања и да објелодани
питања везана за временску неограниченост пословања.
Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја
Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да ли финансијски
извјештаји, као цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе
узроковане преваром или грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски
извјештај, који садржи наше мишљење. Разумно увјеравање представља висок
ниво увјеравања, али није гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са
ISSAI стандардима ревизије увијек открити материјално значајне погрешне
исказе када они постоје.
Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја.
Због чињенице да се ревизија спроводи провјером на бази узорка и да у систему
интерних контрола и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења,
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских
доказа о износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима.
Избор поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном
скептицизму, укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних
исказа у финансијским извјештајима, насталих усљед преваре и грешке.
Приликом процјене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су
релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, у циљу
осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима,
али не у циљу изражавања одвојеног мишљења о ефективности интерних
контрола. Ревизија такође укључује оцјену примијењених рачуноводствених
политика утемељених на временској неограничености пословања и значајних
процјена извршених од стране руководства, као и оцјену опште презентације
финансијских извјештаја.
Изјављујемо да смо поступили у складу са релевантним етичким захтјевима у
вези са независношћу. Остварили смо комуникацију са одговорним лицима
субјекта ревизије у вези са планираним обимом и временским распоредом
ревизије, кључним ревизијским питањима и другим важним питањима и
значајним налазима ревизије, укључујући значајне недостатке у систему
интерних контрола који се могу идентификовати током ревизије.
Бања Лука, 02.07.2020. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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II

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији усклађености

Mишљење
Уз ревизију финансијских извјештаја Општине Братунац за 2019. годину,
извршили смо ревизију усклађености активности, финансијских трансакција и
информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и
другим прописима.
Пo нашем мишљењу, активности, финансијске трансакције и информације
приказане у финансијским извјештајима Општине Братунац за 2019. годину су у
свим материјално значајним 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 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 Братунац
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
Братунац.
Бања Лука,02.07.2020. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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III

РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА

Препоруке везане за финансијске извјештаје
Препоручује се начелнику Општине Братунац да обезбиједи да се:
1. попис имовине и обавеза врши у складу са Правилником о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза и
2. евиденције у вези са признавањем и исказивањем ванбилансне имовине
врше у складу са Правилником о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Препоруке везане за усклађеност пословања
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:
1. обрачун и исплате личних примања врше у складу са Колективним
уговором за запослене у Општинској управи Братунац.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ

IV





























Закон о буџетском систему Републике Српске;
Закон о фискалној одговорности у Републици Српској;
Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору
Републике Српске;
Закон о локалној самоуправи;
Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе;
Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе;
Закон о систему јавних служби;
Закон о раду;
Закон о доприносима и Правилник о условима, начину обавјештавања,
обрачунавања и уплате доприноса;
Закон о порезу на доходак и Правилник о примјени Закона о порезу на
доходак;
Закон о јавним набавкама;
Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске;
Закон о уређењу простора и грађењу и Одлука о уређењу простора и
грађевинском земљишту;
Закон о водама;
Закон о јавним путевима;
Закон о заштити од пожара;
Закон о комуналним таксама;
Закон о комуналним дјелатностима;
Закон о спорту;
Закон о социјалној заштити;
Правилник о категоризацији спортова у Републици Српској;
Правилник о обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога, за
службена возила;
Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за
запослене у јавном сектору;
Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем;
Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске;
Посебни колективни уговор за запослене у области социјалне заштите
Републике Српске;
Посебни колективни уговор за запослене у области образовања и културе
Републике Српске;
Колективни уговор за запослене у Општинској управи Братунац.
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V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Општина Братунац (у даљем тексту: Општина) остварује своје надлежности у
складу са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19) и обухвата 27 мјесних заједница у којима живи око
18.650 становника. Према Одлуци Владе Републике Српске о степену
развијености за 2019. годину, сврстана је у групу неразвијених јединица
локалне самоуправе
Органи Општине су Скупштина Општине и начелник Општине. Скупштина
Општине, коју чини 25 одборника је орган одлучивања и креирања политика, а
начелник заступа и представља Општину и носилац је извршне власти.
Средства за рад Општине обезбијеђена су из пореских и непореских прихода,
грантова, трансфера између буџетских корисника, примитака од
нефинансијске имовине, зајмова и осталих примитака.
Консолидовани финансијски извјештај Општине чине финансијски извјештаји
општинске управе и нижих буџетских корисника Јавна установа (у даљем
тексту: ЈУ) Центар за социјални рад, за предшколско образовање и васпитање
„Радост“ Братунац, Дом културе Братунац, Туристичка организација Братунац,
Средњошколски центар Братунац и Народна библиотека Братунац.
Ентитети јавног сектора који се налазе под контролом или значајним утицајем
Општине су Јавно комунално предузеће „Рад“ Братунац, а.д. „Градска
чистоћа“ Братунац, Јавно предузеће „Регионална депонија“ Зворник и
„Малина - Братунац“ д.о.о. Братунац.
Ревизијом је обухваћен консолидовани финансијски извјештај Општине који
укључује финансијске извјештаје општинске управе и поједине трансакције
нижих буџетских корисника.
На достављени Нацрт извјештаја 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 вршила је
финансијску ревизију Општине за 2016. годину и том приликом дато је 11
препорукa. Од датих препорука шест се односило на финансијске извјештаје,
а пет препорука се односило на усклађеност са прописима. Општина је у
складу са чланом 21. став 3) Закона о ревизији јавног сектора Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 98/05 и 20/14) доставила
План активности на отклањању утврђених недостатака и неправилности и
Извјештај о проведеним активностима по датим препорукама. Проводећи
предметну финансијску ревизију Општине, извршен је преглед поступања по
датим препорукама и утврђено је да су све препоруке проведене. Дата
препорука која се односила на именовање више пописних комисија,
усаглашавање потраживања и обавеза са дужницима и повјериоцима и
поштовање одредби члана 17. став 4. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем
имовине и обавеза („Службени гласник Републике Српске“, број 46/16) је
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проведена, али су уочене неправилности код примјене других одредби
поменутог правилника, које су наведене у тачки 3. извјештаја.
3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

Организација и функционисање система интерних контрола Општине
дефинисани су Статутом Општине, Пословником о раду Скупштине Општине,
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста,
Правилником о интерним контролама и интерним контролним поступцима и
другим актима.
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
општинске управе дефинисана су подручја одговорности, надлежности
органа, те начини финансирања и функционисања Општине. Наведеним
правилником у општинској управи систематизовано је 57 радних мјеста за 73
извршиоца, а на дан 31.12.2019. године у општинској управи било је
ангажовано 77 извршилаца (четири функционера, 68 запослених на
неодеђено вријеме и пет запослених на одређено вријеме - приправници).
Систем финансијског управљања и контроле у Општини је у већем дијелу
успостављен. Сходно члану 14. став 1) Закона о систему интерних
финансијских контрола („Службени гласник Републике Српске“, број 91/16)
именовано је одговорно лице за успостављање, спровођење и развој
финансијског управљања и контроле. Донесен је Правилник о начину и
поступцима за спровођење система финансијског управљања и контроле.
Сачињен је план рада за успостављање и развој финансијског управљања и
контрола за 2019. годину, Изјаве у вези достигнутог степена развоја система
интерних финансијских контрола за 2019. годину и Изјаве о планираним
мјерама за успостављање недостигнутог нивоа развоја система интерних
финансијских контрола за 2019. годину, описани су процеси који се проводе и
састављена је књига/мапа пословних процеса, сходно Упутству о начину и
поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и
контроле („Службени гласник Републике Српске“, број 99/17).
У Општинској управи донесени су интерни акти којима се обезбјеђују
контролни поступци и заштита имовине. За праћење потрошње горива
утврђен је норматив утрошка горива, те се прате одступања просјечне
мјесечне потрошње од утврђених норматива. Путни налози за службено
путовање за запослене попуњавају се у складу са Уредбом о накнадама за
службена путовања у земљи и иностранству за запослене у јавном сектору
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 73/10). Путни
налози за службена возила садрже све потребне информације о времену
поласка и доласка, пређеним километрима, броју лица у возилу, те потпис
лица које је управљало возилом, у складу са Правилником о обрасцу,
садржају и начину попуњавања путног налога (“Службени гласник Републике
Српске”, број 74/17).
Попис имовине и обавеза у Општинској управи на дан 31.12.2019. године је
извршeн у складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине
и обавеза (у даљем тексту: Правилник), осим у дијелу примjeнe одредби
члана 4. став 4) и члана 20. став 1) тачка (4) Правилника, јер нису пописана
резервисана средства у износу од 94.527 КМ, по уговору закљученим са
„Зворникпутеви“ а.д. Зворник и потенцијалне обавезе по основу судских
спорова, те Извјештај о попису не садржи преглед количинских стања, а која
су исказана у пописним листама.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Братунац
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Начелник Општине је у априлу 2018. године донио Закључак на основу ког је
увећана нето плата до 20% за 12 запослених радника ангажовани на пројекту
„Заједничка будућност“ (реализује се кроз програм прекограничне сарадње
Србија - БиХ у оквиру трећег позива IPA CBC, реализација ReLOaD Пројекта Регионални програм локалне демократије за Западни Балкан који проводе
UNDP и Општина), ангажовани у Центру за бирачки списак Општине и другим
пословима који нису у опису послова радног мјеста. За 2 запослена радника
вршена је исплата за рад у комисијима на пословима техничког пријема
изведених радова и надзора над пројектима. Наведено увећање плате и
право на накнаде за рад у комисији нису дефинисани Колективним уговором
за запослене у Општинској управи Братунац.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се:


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



обрачун и исплата накнада за лична примања врше у складу са
Колективним уговором за запослене у Општинској управи Братунац.

Осим за горе наведено и под тачком 6.4. извјештаја ревизија није утврдила
друге материјално значајне недостатке система интерних контрола чиме су
створене претпоставке за функционисање истих на начин да обезбиједе
истинито и фер извјештавање и усклађеност са законима и другим
прописима.

4.

Набавке

Планом јавних набавки за 2019. годину планиране су набавке укупне
вриједности од 1.644.947 КМ без пореза на додату вриједност (у даљем
тексту: ПДВ).
Према извјештају о реализацији у току године проведено је 97 поступака
јавних набавки уговорене вриједности од 1.000.393 КМ без ПДВ и то:





70 поступака, директним споразумима у вриједности од 190.653 КМ;
16 поступака, конкурентским захтјевом за достављање понуда у
вриједности од 367.893 КМ;
3 поступка, отвореним поступком у вриједности од 406.144 КМ и
8 поступака, набавка услуга из Анекса II дио Б Закона у вриједности од
35.702 КМ.

Набавке су се највећим дијелом односиле на набавку ватрогасног возила за
потребе Територијално ватрогасне јединице Братунац, одржавање и
чишћење јавних површина, одвоз и одлагање отпада са јавних површина,
прање улица и одржавање парковских зелених површина, текуће и зимско
одржавање путева, набавку горива, набавку једног возила за потребе
Општинске управе и одржавање и санацију ријечних корита на подручју
општине Братунац.
Одступање између планираних и реализованих набавки у вриједности од
644.555 КМ односи се на нереализоване набавке изградње ЛЕД расвјете на
подручју општине Братунац (383.333 КМ) и асфалтирања локалних путева на
подручју општине Братунац (113.431 КМ).

8

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

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
Јавна набавка радова асфалтирање локалних путева на подручју општине
Братунац, процијењене вриједности од 113.431 КМ без ПДВ, започета је
крајем 2019. године, а окончана у 2020. години.
Ревизијским активностима обухваћено је 20 поступака јавних набавки
уговорене вриједности од 373.984 КМ без ПДВ, а односиле су се на:





конкурентски захтјев за доставу понуда за набавке уклањања зграде и
магацина општине Братунац (25.400 КМ), одржавања и санације
ријечних корита на подручју општине Братунац (38.350 КМ), текуће и
зимско одржавање путева на подручју општине Братунац (72.140 КМ) и
набавку и испоруку течног горива, уља и остале пратеће опреме за
моторна возила (46.891 КМ),
отворени поступак јавне набавке за асфалтирање локалних путева на
подручју општине Братунац (112.351 КМ) и
провјеру 15 поступака јавних набавки путем дирекног споразума укупне
вриједности од 78.852 КМ.

Нижи буџетски корисници самостално проводе поступке јавних набавки, а
ревизијом су обухваћене ЈУ за предшколско образовање и васпитање
„Радост“ Братунац и ЈУ Средњошколски центар Братунац.
Ревизијским испитивањем обухваћених поступака јавних набавки нису
утврђене материјално значајне неусклађености са Законом о јавним
набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14).
5.

Припрема и доношење буџета

Скупштина Општине је 27.12.2018. године донијела Одлуку о усвајању буџета
Општине за 2019. годину у износу од 8.030.000 КМ.
Након проведених процедура, Скупштина Општине је донијела Одлуку о
усвајању Ребаланса буџета Општине за 2019. годину у износу од 8.404.500
КМ (порески приходи 5.927.200 КМ, непорески приходи 951.800 КМ, грантови
18.000 КМ, трансфери између буџетских јединица различитог нивоа власти
516.000 КМ, примици за нефинансијску имовину 604.000 КМ, остали примици
151.000 КМ и неутрошена намјенска средства у износу од 58.000 КМ).
Расподјела средстава извршена је на расходе за лична примања (2.779.600
КМ), коришћење роба и услуга (1.601.300 КМ), финансирање и друге
финансијске трошкове (43.000 КМ), субвенције (78.000 КМ), грантове
(1.186.500 КМ), дознаке (1.299.700 КМ), финансирања и друге финансијске
трошкове између јединица власти (55.000 КМ), трансфере између различитих
нивоа власти (17.300 КМ), расходе по судским рјешењима (47.000 КМ),
издатке за нефинансијску имовину (541.500 КМ), издатке за отплату дугова
(370.000 КМ), издатке за финансијску имовину (1.500 КМ), остале издатке из
трансакција између и унутар јединица власти (284.100 КМ) и буџетску резерву
(100.000 КМ).
Након ребаланса буџета вршене су реалокације у износу од 132.530 КМ
(између буџетских корисника 4.900 КМ и у оквиру истих организационих
јединица у износу од 127.630 КМ). Реалокације из буџетске резерве вршене су
у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14,103/15 и 15/16) и
чланом 12. Одлуке о извршењу буџета Општине („Службени гласник Општине
Братунац“, број 08/18), остале реалокације су вршене у складу са чланом 41.
Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Братунац
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Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и чланом 11. Одлуке о извршењу
буџета Општине.
Министарство финансија Републике Српске дало је сагласност на Буџет и
Ребаланс буџета.
Ревизијом нису утврђене неусклађености у односу на регулативу која
дефинише процес припреме и доношења буџета.
6.

Финансијски извјештаји

Kонсолидовани финансијски извјештај за 2019. годину, сачињен је у складу са
чланом 123. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник
Републике Српске“, број 115/17 и 118/18), јер је извршено укључивање
ентитета који су под контролом или значајним утицајем Општине и то а.д.
„Градска чистоћа“ Братунац, Јавно комунално предузеће „Рад“ Братунац,
Јавно предузеће „Регионална депонија“ Зворник и „Малина - Братунац“ д.о.о.
Сходно наведеном због исказивања негативног финансијског резултата код
а.д. „Градска чистоћа“ Братунац, Јавног комуналног предузећа „Рад“ Братунац
и Јавног предузећа „Регионална депонија“ Зворник, извршена је корекција
вриједности имовине и капитала у износу од 686.993 КМ. Корекција је
извршена на основу Инструкције Министарства финансија, у билансу стања
ван главне књиге трезора.
Јавно предузеће „Регионална депонија“ д.о.о. Зворник основано је 2010.
године у сврху управљања чврстим отпадом по препорукама и директивама
Европске комисије и препорукама „Стратегије за управљање чврстим отпадом
у Босни и Херцеговини“. Уговор о оснивању потписале су општине Зворник,
Осмаци, Шековићи, Милићи, Братунац, Власеница, Сребреница, Калесија и
Сапна. Општина Братунац има учешће у капиталу од 12%, а начелник
Општине је члан Скупштине наведеног предузећа. Предузеће исказује губитак
изнад висине капитала и није у могућности да сервисира своје обавезе, а
Општина као потписник уговора је дала гаранције по кредитима од Свјетске
банке (тачка 6.4. извјештаја) и по том основу у име поменутог предузећа
измирује дио обавеза по кредиту.
6.1.

Извјештај о извршењу буџета

Извршење буџета Општине за период 01.01-31.12.2019. године исказано је у
обрасцу Периодични извјештај о извршењу буџета (у даљем тексту: ПИБ) на
рачуноводственом фонду 01 и обрасцу Периодични извјештај о извршењу по
рачуноводственим фондовима (у даљем тексту: ПИФ). Према обрасцу ПИБ
буџетски приходи и примици исказани су у износу од 7.542.308 КМ, а
извршење буџетских расхода и издатака исказано је у износу од 7.664.817
КМ, што је у оквиру Ребаланса буџета. Буџетски суфицит представља
разлику између буџетских прихода и примитака за нефинасијску имовину и
расхода и издатака за нефинансијску имовину (442.695 КМ). Исказано нето
финансирање представља збир нето примитака од финансијске имовине,
задуживања, осталих нето примитака и нераспоређених средстава из ранијег
периода (565.204 КМ). Исказана негативна разлика у финансирању (122.509
КМ) представља збир буџетског суфицита и негативног финансирања.
Скупштина Општине донијела је Одлуку о усвајању Извјештаја о извршењу
буџета Општине за период 01.01-31.12.2019. године. Наведени извјештај
сачињен је у складу са одредбама Правилника о форми и садржају буџета и
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Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број:
100/13 и 102/16).
Скупштина Општине је донијела Oдлуку o пoкрићу дeфицитa буџeтa Општине
зa 2019. гoдину кроз смaњeњe буџeтскe пoтрoшњe.
Сходно члану 30. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“, број 94/15 и 62/18) Општина је
сачинила План измирења обавеза пренесених из претходног периода, на који
је Фискални савјет Републике Српске дао Мишљење и оцијенио да су
предложене мјере за измирење неизмирених обавеза реалне и проводиве.
Скупштина Општине усвојила је предложени План мјера. До завршетка
ревизије обавезе из ранијег периода су измирене.
6.1.1.

Приходи и примици

Буџетски приходи и примици за период 01.01-31.12.2019. године у ПИБ-у су
исказани у износу од 7.542.308 КМ, а у ПИФ-у су исказани у износу од
7.862.627 КМ односно више за 320.319 КМ.
6.1.1.1.

Буџетски приходи

Буџетски приходи на фонду 01 исказани су у износу од 7.301.648 КМ, а чине
их порески и непорески приходи, грантови и трансфери између или унутар
јединица власти и у односу на Ребаланс буџета нижи су за 2%.
Приходи фонда у ПИФ - у, су исказани у износу од 7.415.630 КМ, а чине их
порески приходи и непорески приходи, грантови и трансфери између или
унутар јединица власти.
Порески приходи исказани су у износу од 5.989.736 КМ, а чине их порези на
лична примања и приходи од самосталне дјелатности (452.649 КМ), порези на
имовину (226.535 КМ), порези на промет производа (262 КМ), акцизе (40.487
КМ) и индиректни порези дозначени од Управе за индиректно опорезивање
(5.268.352 КМ). Распоред прикупљених пореских прихода извршило је
Министарство финансија Републике Српске.
Непорески приходи исказани су у износу од 770.938 КМ и у односу на
ребаланс буџета нижи су за 19%. Чине их приходи од финансијске и
нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика, накнада, такси и
приходи од пружања јавних услуга и остали непорески приходи.
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних
разлика исказани су у износу од 59.209 КМ, а односе се на приходе од закупа
(1.050 КМ) и ренте (58.159 КМ).
Приходи од ренте остварују се на основу Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13,106/15 и 3/16),
Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту (''Службени гласник
Општине Братунац'', број 2/16, 6/17 и 2/18), Одлуке о просјечној коначној
грађевинској цијени 1м² корисне површине стамбеног и пословног простора
из претходне године и Одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте
(''Службени гласник Општине Братунац '', број 2/18).
Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга су исказани у износу од
577.666 КМ, а чине их административне накнаде и таксе, комуналне накнаде и
таксе, накнаде по разним основама и приходи од пружања јавних услуга.
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Приходи по основу административних накнада и такси исказани су у износу
од 52.676 КМ и у односу на Ребаланс буџета ниже су за 43%. У највећем
дијелу се односе на општинске административне таксе (52.239 КМ) које су
утврђене Законом о административним таксама („Службени гласник Републике
Српске“, број 100/11, 103/11 и 67/13) и Одлуке о општинским
административним таксама („Службени гласник Општине Братунац“, број 5/17),
која у прилогу садржи Тарифе општинских административних такси, којим је
утврђена висина и начин плаћања општинских административних такси.
Приходи по основу комуналних накнада и такси исказани су у износу од
170.195 КМ и у односу на Ребаланс буџета више су за 13%. Највећим дијелом
се односе на комуналне таксе за фирму (137.964 КМ), коришћење простора
на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе
(26.211 КМ), приређивање музичког програма у угоститељским објектима
(1.900 КМ), коришћење рекламних паноа (1.671 КМ) и коришћење простора за
паркирање моторних возила (2.440 КМ). Комуналне накнаде и таксе се
наплаћују у складу са Законом о комуналним таксама („Службени гласник
Републике Српске“, број 4/12) и Одлуком о комуналним таксама са Тарифама
комуналних такси („Службени гласник Општине Братунац“, број 6/13).
Накнаде по разним основама исказане су у износу од 194.701 КМ, а углавном
се односе на накнаде за:
 уређивање грађевинског земљишта (28.163 КМ), остварују се по основу
Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник Републике
Српске'', број 40/13, 2/15, 106/15 и 3/16) и Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту (''Службени гласник Општине Братунац“, број 5/15),
 коришћење шума и шумског земљишта - средства за развој неразвијених
дијелова општине остварени продајом шумских сортимената (96.214 КМ) и
обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини
(6.126 КМ). Шумско газдинство доставља Општини извјештај о планираној
вриједности сјече шуме од чега 10% припада Општини. Скупштина
Општине донијела је Одлуку о усвајању плана утрошка прикупљених
средстава од посебних накнада за шуме за 2019. годину - Закон о шумама
(„Службени гласник Републике Српске“ број 75/08 и 60/13).
 воде (42.423 КМ), остварују се по основу Закона о водама (''Службени
гласник Републике Српске“, број 50/06, 92/09,121/12 и 74/17). Приходи од
накнада за воде, у складу са одредбама Закона о водама Републике
Српске члан 195. обезбјеђују се за функционисање и одржавање
некретнина и водних објеката од општег значаја, очување вриједности
изграђених водних објеката и система, предузимање мјера јавног
инвестирања и капитална изградња водних објеката. Општина је
сачинила планове утрошка средстава остварених од посебних водних
накнада, обезбиједила сагласности на утрошак средстава од
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске и сачинила Извјештај о утрошеним средствима, а Скупштина
Општине је усвојила Извјештај.
 финансирање посебних мјера за заштиту од пожара (17.896 КМ).
Расподјела средстава за финансирање посебних мјера за заштиту од
пожара се врши у складу са чланом 81. Закона о заштити од пожара
(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/12). Општина је донијела
Програм коришћења средстава намијењених за заштиту од пожара (за
реализацију пројеката и техничког опремања ватрогасних јединица) који
је усвојила Скупштина Општине. Сходно донесеном Програму донесен је
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План утрошка средстава за финансирање посебних мјера заштите од
пожара за 2019. годину, а у складу са чланом 81. став 2) тачка (б) Закона
о заштити од пожара, сачињен је извјештај о утрошку средстава и
обезбијеђена сагласност од стране Министарства пољопривреде,
водопривреде и шумарства Републике Српске.
 коришћење комуналних добара општег интереса (3.625 КМ), остварене су
по основу Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник
Републике Српске“ број 124/11 и 100/17) и Одлуке о комуналним
накнадама („Службени гласник Општине Братунац“ број 10/17 и 2/19).
Власницима пословних и стамбених простора Општина је издала
рјешења за плаћање комуналне накнаде.
Приходи од пружања јавних услуга исказани су у износу од 160.094 КМ и у
односу на Ребаланс буџета виши су за 10%. Односе се на приходе
општинских органа управљања (9.511 КМ) и властите приходе буџетских
корисника Општине (150.583 КМ).
Приходи од пружања јавних услуга највећим дијелом се односе на приходе
остварене у ЈУ за предшколско образовање и васпитање „Радост“ Братунац
(95.715 КМ), Средњошколском центру (49.200 КМ) и Дому културе (4.645 КМ).
Остали непорески приходи исказани су у износу од 134.063 КМ, а чинe их
прихoди пo oснoву рефундације плата за приправнике у општинској управи
и ЈУ за предшколско образовање и васпитање „Радост“ Братунац (91.555
КМ), уплата кориснике туђе његе преко Центра за социјални рад (7.020 КМ)
и уплaте зa грoбнa мjeстa (11.376 КМ).
Грантови су исказани у износу од 78.770 КМ (фонд 01 - 18.000 КМ и фонд
03 - 60.770 КМ) и у цјелости се односе на грантове из земље.
Грант исказан на фонду 01 односи се на дознаку средстава од Ватрогасног
савеза Републике Српске за плаћање ПДВ-а приликом куповине ватрогасног
возила (18.000 КМ).
Грантови исказани на фонду 03 у износу од 60.770 КМ углавном се односе
на средства уплаћена од стране Тузланског кантона (58.770 КМ) за
адаптацију и реконструкцију путева у мјесним заједницама.
Трансфери између и унутар јединица власти исказани су у износу од
576.186 КМ (фонд 01 - 522.974 КМ и фонд 03 - 53.212 КМ). Односе се на
трансфере од ентитета (567.431 КМ), јединица локалне самоуправе (1.794
КМ) и од осталих јединица власти (6.961 КМ).
Трансфери од ентитета исказани су на фонду 01 у износу од 567.431 КМ, а
односе се на трансфере од Министраства здравља и социјалне заштите за
новчану помоћ, туђу помоћ и његу, личну инвалиднину и здравствено
осигурање корисника социјалне помоћи (440.422 КМ), од Министарства
упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe за неразвијене општине (63.000 КМ), од
Министарства просвјете и културе, за програм припреме дјеце у години пред
полазак у школу (4.908 КМ), од Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде за подстицај пољопривреде и села (2.697 КМ) и трансфери
локалним заједницама по записницима Пореске управе (3.192 КМ).
Трансфер исказан на фонду 03 у износу од 53.212 КМ односи се на
трансфер Владе Републике Српске, а односи се на помоћ од Владе Србије
за санацију Основне школе „Вук Караџић“ Братунац.

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

13

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
6.1.1.2.

Примици

Примици су исказани у износу од 446.997 КМ, а највећим дијелом се односе
на примитке за нефинансијску имовину, за нефинансијску имовину из
трансакција између или унутар јединица власти и од задуживања и остале
примитке.
Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар
јединица власти исказани су у износу од 177.012 KM, а односе се на средства
дозначена од стране Општине Сребреница за реализацију заједничког
пројекта на уређењу корита ријеке Крижевица.
Примици од задуживања исказани су у износу од 151.820 КМ (фонд 01 - 6.000
КМ и фонд 05 - 145.820 КМ).
Примици исказани на фонду 01, односе се на примитке по основу поврата
дијела измиреног кредита у име Комунакног предузећа „Рад“ Братунац.
Примици исказани на фонду 05 односе се на повучена средства у 2019. години
по основу кредита WB IDA 55290 по пројекту "Хитне мјере опоравка од
поплава“ за санацију корита ријеке Крижевице.
Остали примици исказани су у износу од 114.193 КМ (фонд 01 - 53.676 КМ и
фонд 05 - 60.517 КМ).
Примици исказани на фонду 01 у односу на одобрени Ребаланс буџета нижи
су за 64%, а односе се на примитке по основу накнаде плата за породиљско
одсуство који се рефундирају од Фонда за дјечију заштиту Републике Српске.
Примици исказани на фонду 05 односе се на затварање аванса из 2018.
године по пројекту "Хитне мјере опоравка од поплава“ за санацију корита
ријеке Крижевице.
6.1.2.

Расходи и издаци

Општина је у ПИФ-у исказала укупне расходе и издатке у износу од 7.978.773
КМ, од чега на фонду 01 у износу од 7.664.817 КМ, фонду 03 у износу од
107.619 КМ и фонду 05 у износу од 206.337 КМ.
6.1.2.1.

Расходи

Расходи су исказани у износу од 6.575.392 КМ (фонд 01 - 6.561.460 КМ и фонд
03 - 13.932 КМ). Чине их текући расходи у износу од 6.553.585 КМ и то на
фонду 01 (6.539.653 КМ) и на фонду 03 (13.932 КМ) и трансфери између и
унутар јединица власти исказани у оквиру фонда 01 у износу од 21.807 КМ.
Расходи исказани на фонду 01 у односу на Ребаланс буџета нижи су за 9%. За
све позиције на којима је исказано извршење веће од ребалансом
предвиђеног, извршене су прерасподјеле средстава са других позиција.
Текући расходи односе се на расходе за лична примања запослених, расходе
по основу коришћења роба и услуга, расходе финансирања и друге
финансијске трошкове, субвенције, грантове, дознаке на име социјалне
заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова, расходи
финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти и
расходе по судским рјешењима.
Расходи за лична примања запослених исказани су у износу од 2.642.387
КМ и у односу на Ребаланс буџета нижи су за 5%. Чине их расходи за бруто
плате запослених (2.147.965 КМ), бруто накнаде трошкова и осталих личних
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примања запослених по основу рада (428.847 КМ), накнаде плата запослених
за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата (23.057
КМ) и отпремнине и једнократне помоћи (42.518 КМ). За обрачун плата цијена
рада у износу 100 КМ утврђена је Колективним уговором за запослене у
Општинској управи Братунац.
Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од
1.478.860 КМ (фонд 01 - 1.464.928 КМ и фонд 03 - 13.932 КМ), а односе се на
расходе по основу закупа, утрошка енергије, комуналних и комуникационих
услуга, режијског материјала, материјала за посебне намјене, текућег
одржавања, путовања и смјештаја, стручних услуга, услуга одржавања јавних
површина и заштите животне средине и остали некласификовани расходи.
Расходи по основу закупа исказани су у износу од 27.281 КМ, а углавном се
односе на закуп грађевинског објекта у којем су смјештене канцеларије за
привремени смјештај општинске управе због рушења старе зграде Општине (23.921
КМ). По наведеном основу Општина је закључила уговор са предузећем „МегаПројект“ д.о.о. Братунац и физичким лицима.
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга исказани су у износу од 200.832 КМ (на Општинску управу се
односи износ од 103.780 КМ, а на ниже буџетске кориснике износ од 97.052 КМ).
Чине их расходе по основу утрошка енергије (116.932 КМ), комуналних услуга (25.711
КМ), комуникационих услуга (53.971 КМ) и услуга превоза (4.218 КМ).
Комуналне услуге односе се на трошкове воде, одвоза смећа и одржавања
градске чистоће.
Комуникационе услуге се односе на услуге коришћења фиксног телефона,
мобилног телефона, интернета, пошта и РТВ таксе.
Расходи за режијски материјал исказани су у износу од 50.903 КМ (на Општинску
управу се односи износ од 33.645 КМ, а на ниже буџетске кориснике износ од 17.258
КМ). Чине их расходи за канцеларијски материјал (26.636 КМ), материјал за
одржавање чистоће (12.869 КМ), стручну литературу, часописе и дневну штампу
(3.905 КМ) и остали режијски материјал (7.493 КМ).
За набавку наведеног материјала након проведеног директног поступка јавне
набавке закључени су уговори.
Расходи за материјал за посебне намјене исказани су у износу од 80.251 КМ, а у
највећем дијелу се односе на расходе за материјал за образовање, науку, културу
и спорт (38.800 КМ), специјални материјал (2.382 КМ) и остали материјал за посебне
намјене (39.027 КМ).
Расходи за материјал за образовање, науку, културу и спорт углавном се односи
на расходе за материјал за културне активности и манифестације и спортске и
рекреативне активности.
Расходи за остали материјал за посебне намјене углавном се односи на материјал
евидентиран код ЈУ за предшколско образовање и васпитање „Радост“ Братунац
по основу набавке хране за потребе обављања регистроване дјелатности.
Расходи за остали материјал за посебне намјене углавном се односи на материјал
евидентиран код ЈУ Дом културе Братунац по основу организације манифестације
„Ђурђевдански дани културе“.
Расходи за текуће одржавање исказани су у износу од 197.443 КМ (фонд 01 195.443 КМ и фонд 03 - 2.000 КМ). Чине их расходи за текуће одржавање зграда
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(2.718 КМ), осталих грађевинских објеката (155.079 КМ), опреме (38.381 КМ) и
расходи за остало текуће одржавање (1.266 КМ).
Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката односе се на расходе
за извршене поправке локалних макадамских путева на територији општине.
Скупштина Општине Братунац је донијела Програм заједничке комуналне потрошње
на подручју општине Братунац за 2019. годину (''Службени гласник Општине
Братунац'', број 8/18) којим је дефинисан обим и квалитет одржавања и обнављања
комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга заједничке потрошње, висина
средстава за реализацију активности, распоред средстава по намјенама за сваку
дјелатност и мјере за провођење програма у складу са Закона о комуналним
дјелатностима (''Службени гласник Републике Српске'', број 124/11 и 100/17).
Скупштина Општине Братунац је донијела Програм санације и одржавања локалних
путева на подручју општине Братунац за 2019. годину. По наведеном Програму
планирана су средства за чишћење локалних путева од сњежних наноса у износу од
15.138 КМ и текуће одржавање путева у износу од 70.544 КМ. Средства су
планирана буџетом и усклађена са Програмом одржавања локалних и
некатегорисаних путева општине Братунац за 2019. годину. У складу са Законом о
јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број 89/13) Општина је
донијела Стратегију развоја локалних путева и улица на подручју општине Братунац
за период 2018-2027. година („Службени гласник Општине Братунац“, број 4/18).
Расходи за текуће одржавање опреме углавном се односе на расходе за текуће
одржавање превозних средстава (16.361 КМ), комуникационе опреме (8.006 КМ) и
канцеларијске опреме (5.686 КМ).
За наведене услуге, након проведених поступака јавних набавки, са добављачима су
закључени уговори.
Расходи по основу путовања и смјештаја исказани су у износу од 81.461 КМ, а
углавном се односе на расходе по основу путовања и смјештаја у земљи (9.938 КМ)
и утрошеног горива (71.523 КМ).
Употреба службених моторних возила дефинисана је Правилником о употреби
службених возила, ватрогасних возила и грађевинских машина.
Расходи за стручне услуге исказани су у износу од 78.114 КМ, (фонд 01 - 66.182
КМ и фонд 03 - 11.932 КМ), а углавном се односе на расходе за услуге
финансијског посредовања (3.130 КМ), осигурања (13.178 КМ), информисања и
медија (32.133 КМ), ревизијске и рачуноводствене услуге (7.290 КМ), правне и
административне услуге (17.003 КМ), компјутерске услуге (4.398 КМ) и остале
стручне услуге (982 КМ).
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине
исказани су у износу од 263.946 КМ. Највећим дијелом се односе на услуге
одржавања зелених површина (16.611 КМ), услуге зимске службе (15.138 КМ),
услуге чишћења јавних површина (77.608 КМ) и утрошка електричне расвјете на
јавним површинама (154.589 КМ).
Остали некласификовани расходи исказани су у износу од 498.629 КМ, а
највећим дијелом се односе на расходе за стручно усавршавање запослених
(7.399 КМ), бруто накнаде за рад ван радног односа (394.838 КМ),
репрезентацију (25.977 КМ), порезе и доприносе на терет послодавца (10.893
КМ) и остале непоменуте расходе (59.521 КМ). На Општинску управу односи се
износ од 444.208 КМ, а на ниже буџетске кориснике износ од 54.421 КМ.
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Расходе за бруто накнаде за рад ван радног односа у највећем дијелу чине
расходи за бруто накнаде волонтерима (1.414 КМ), члановима управних и
надзорних одбора (4.547 КМ), члановима комисија и радних група (73.598 КМ),
скупштинским посланицима и одборницима (216.602 КМ), по уговору о дјелу
(96.686 КМ) и остале бруто накнаде (1.990 КМ). На исплаћене накнаде по
основу уговора обрачунати су порези и доприноси у складу са законским
прописима.
Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група исказани су
износу од 73.598 КМ и углавном се односи на Општинску управу. Висина
накнада за рад комисија Скупштине Општине Братунац одређена је Одлуком о
висини накнаде радних тијела Скупштине Општине Братунац („Службени
гасник Општине Братунац“, број 9/16). Општинска изборна комисија Братунац
именована је Одлуком Скупштине Општине од 04.12.2017. године, а
сагласност на Одлуку дала је Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине. На наведене накнаде обрачунати су порези и доприноси.
Расходи за бруто накнаде одборницима исказани су у износу од 216.602 КМ.
Обрачун и исплата накнада одборницима Скупштине Општине Братунац,
вршено је у складу са Одлуком о висини одборничког додатка („Службени
гласник Општине Братунац“, број 9/16).
Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу исказани су у износу 96.686
КМ, углавном се односе на закључене уговоре за обављање послова на
процјени вриједности земљишта и рада са грађевинским машинама (49.484
КМ) и за обављање послова на санацији корита ријеке Крижевице (37.094 КМ).
На накнаде по уговорима о дјелу обрачунати су порези и доприноси.
Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа исказани су у
износу од 1.990 КМ, а односе се на накнаду за рад мртвозорника.
Расходи по основу репрезентације односе се на расходе за репрезентацију у
земљи (16.146 КМ), организације пријема, манифестације и сл. (8.836 КМ) и осталу
репрезентацију (995 КМ).
Право на репрезентацију дефинисано је Правилником о коришћењу службених
мобилних телефона и репрезентације и ограничењу трошкова.
Расходи по основу организација и манифестација углавном се односе на расходе
по основу организација културних и других дешавања поводом обиљежавања
значајних датума.
Остали непоменути расходи углавном се односе на расходе збрињавања паса
луталица (11.700 КМ), противградне превентиве (18.000 КМ) и расходе по
записницима Пореске управе Републике Српске.
Расходи финансирања и други финансијски трошкови исказани су у износу
од 40.448 КМ, а чине их расходи по основу камата на примљене кредите од
банака за системе за наводњавање и развој пољопривреде (39.405 КМ) и
расходе по основу затезних камата због кашњења у плаћању обавеза (1.043
КМ).
Грантови су исказани у износу од 1.143.267 КМ, а чине их текући грантови
непрофитним субјектима у земљи (684.393 КМ), остали текући грантови
(317.230 КМ), капитални грантови непрофитним субјектима у земљи (12.467
КМ) и остали капитални грантови (129.177 КМ).
Текући грантови непрофитним субјектима у земљи, односе се на текуће
грантове који су додијељени:
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 политичким организацијама и удружењима (7.500 КМ). Дознака је вршена у
складу са Законом о финансирању политичких странака из буџета
Републике, градова и општина („Службени гласник Републике Српске“, број
65/08) и Одлуке о расподјели дијела средстава планираних буџетом
Општине за 2019. годину;
 хуманитарним организацијама и удружењима (9.021 КМ);
 спортским и омладинским организацијама и удружењима (437.764 КМ).
Највећи дио средстава гранта додијељена су Кошаркашком клубу Братунац
(259.000 КМ), Фудбалском клубу Братство (40.000 КМ), Фудбалском клубу
Полет (12.000 КМ) и за организовање моторијаде (10.000 КМ). Додјела
средстава дефинисана је Правилником о рaспoдјели средстава за спорт за
2019. годину. Скупштина Општине је донијела Програм развоја спорта
Општине Братунац за 2019. годину сходно члану 10. и 11. Закона о спорту
(„Службени гласник Републике Српске“, број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08),
утврдила критеријуме и годишњи план расподјеле средстава;
 етничким и вјерским организацијама и удружењима (9.000 КМ);
 организацијама и удружењима за афирмацију породице и заштиту права
жена, дјеце, избјеглих и расељених лица, бораца и особа са инвалидитетом
(94.230 КМ);
 организацијама и удружењима из области заштите животне средине (2.580 КМ);
 организацијама и удружењима у области образовања, науке и културе
(64.789 КМ),
 организацијама и удружењима из области економске и привредне сарадње
(38.579 КМ) и
 остали текући грантови непрофитним организацијама у земљи (20.931 КМ),
највећим дијелом се односе на средства дозначена Удружењу пензионера.
Остали текући грантови у земљи односе се на текуће грантове:
 нефинансијским субјектима у области пољопривреде, шумарства,
водопривреде, енергетике, рударства, индустрије, грађевинарства,
занатско-предузетничке дјелатности, угоститељства, трговине, туризма,
саобраћаја (247.880 КМ). Односе се на дозначена средстава предузећу
Малина д.о.о. Кравица за подршку у пољопривреди (214.066 КМ), набавка
пластеника (20.000 КМ) и набавку система за наводњавање (5.662 КМ);
 финансијским субјектима у области образовања, научно-истраживачке
дјелатности, културе, информација, здравства, социјалне заштите, заштите
животне средине и комуналне дјелатности (38.138 КМ). Највећим дијелом се
односе на учешће Општине у пројектима са Невладиним организацијама и
 остали текући грантови у земљи - текући грантови појединцима (31.211 КМ),
највећим дијелом се односе на средства дозначена за алтернативни
смјештај за лица угрожена од поплава.
Капитални грантови непрофитним субјектима односе се на капиталне грантове:
 етничким и вјерским организацијама и удружењима (11.000 КМ) и
 организацијама и удружењима у области образовања, науке и културе
(1.467 КМ).
Остали капитални грантови у земљи односе се на капитални грант јавним
нефинансијским субјектима у области образовања, научно-истраживачке
дјелатности, културе, информација, здравства, социјалне заштите, заштите
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животне средине и комуналне дјелатности (129.177 КМ), а додијељен је ЈЗУ
Дом здравља Братунац.
Напријед наведени грантови су додјељивани на основу планираних средстава
у буџету, Правилника о додјели помоћи расељеним лицима, повратницима и
избјеглицама, Одлуке о начину одабира пројеката невладиних/непрофитних
организација, јавних позива, пројеката и донесених закључака од стране
начелника.
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова исказане су на фонду 01 у износу од 1.191.535 КМ и у
оквиру су одобреног Ребаланса буџета. Односе се на дознаке грађанима које
се исплаћују из буџета Републике, општина и градова (1.072.313 KM) и текуће
дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Републике, општина и градова (119.222 KM).
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова
исказане су у износу од 1.072.313 КМ, а односе се на текуће дознаке
корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране установа
социјалне заштите, текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
Републике, општина и градова и капиталне дознаке корисницима социјалне
заштите које се исплаћују од стране установа социјалне заштите.
Текуће дознаке корисницима социјалне заштите (штићеницима) исказане су
у износу од 734.509 КМ, а исплаћене су по основу права утврђених Законом о
социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 и 90/16).
Односе се на сталну новчану помоћ штићеницима установа социјалне заштите
(101.825 КМ), додатак за помоћ и његу другог лица (624.410 КМ), једнократну
новчану помоћ штићеницима установа социјалне заштите (7.683 КМ) и остале
текуће дознаке које се дају штићеницима установа социјалне заштите (590 КМ).
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и
градова исказане су у износу од 337.8047 KM, а углавном се односе на текуће
помоћи по основу инвалиднина (58.500 КМ), помоћи избјеглим и расељеним
лицима (109.378 КМ), дознака ученицима и студентима (124.750 КМ), помоћи
породици, дјеци и младима (19.880 КМ), помоћи пензионерима и
незапосленима (19.820 КМ), текуће помоћи грађанима у натури (879 КМ) и
остале текуће помоћи (4.597 КМ).
Текуће дознаке студентима се додјељују на основу Правилника о
стипендирању студената из буџета Општине Братунац за школску 2018/2019.
годину од 03.01.2019. године и Правилника о стипендирању студената из
буџета Општине Братунац за школску 2019/2020. годину од 08.01.2020. године.
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Републике, општина и градова исказане су у износу од 119.222 КМ, а односе се
на извршене дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите на име
оспособљавања за рад дјеце и омладине (6.593 КМ), установама социјалне
заштите за смјештај штићеника (69.987 КМ) и остале дознаке пружаоцима
услуга социјалне заштите које се исплаћују од стране установа социјалне
заштите (1.905 КМ).
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Републике, општина и градова (осим установа социјалне заштите) исказане су
у износу од 40.738 КМ, а односе се на извршене уплате здравственог
осигурања штићеницима, који то право не могу остварити по другим основама.
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Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица
власти исказани су на фонду 01 у износу од 47.624 КМ, а односе се на камате
по кредиту за изградњу водовода (39.704 КМ) и камате по кредиту за опоравак
од поплава (7.920 КМ).
Расходи по судским рјешењима исказани су у износу од 7.828 КМ. Односе се
на расходе по основу исплате главнице дуга по судским рјешењима (913 КМ),
камате по судским рјешењима (677 КМ), адвокатских услуга (2.875 КМ) и
остале расходе по судским рјешењима (3.120 КМ).
Трансфери између различитих јединица власти исказани су у износу од
21.807 КМ и у односу на Ребаланс буџета виши су за 26%. Односе се на
расходе по основу обавеза и потраживања између јединица локалне
самоуправе усаглашени од стране Пореске управе Републике Српске.
Издаци су исказани у износу од 1.403.781 КМ, а односе се на издатке за
нефинансијску имовину, финaнсиjску имoвину, отплату дугова и остале издатке.
Издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 778.001 КМ (фонд
01 - 477.977 КМ, фонд 03 - 93.687 КМ и фонд 05 - 206.337 КМ), а односе се на
издатке за произведену сталну имовину (764.808 КМ), непроизведену сталну
имовину (1.145 КМ) и залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и
сл. (12.048 КМ).
Издатке за произведену сталну имовину чине издаци за изградњу и
прибављање грађевинских објеката (111.715 КМ), инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда, објеката и путева (479.481 КМ), набавку
постројења и опреме (143.710 КМ) и нематеријалну произведену имовину
(29.902 КМ).
Издаци за отплату дугова исказани су у износу од 357.861 КМ, а односе се на
издатке за отплату главнице кредита у земљи. Задужења су из ранијег
периода за инвестиционо улагање у развој пољопривреде и системе за
наводњавање.
Остали издаци исказани су у износу од 267.019 КМ, а углавном се односе на
издатке за исплату обавеза по кредиту по основу датих гаранција за Јавно
предузеће „Регионална депонија“ Зворник (88.778 КМ), по основу исплате
обавеза из ранијег периода (119.342 КМ) и издатке за накнаде плата за
породиљско одсуство и боловања која се рефундирају од фондова обавезног
социјалног осигурања (58.899 КМ).
6.1.3.

Буџетски резултат

У обрасцу ПИБ исказан је буџетски суфицит у износу од 442.695 КМ, а чини га
бруто буџетски суфицит од 740.188 КМ и негативни нето издаци за
нефинансијску имовину од 297.493 КМ.
У обрасцу ПИФ исказан је суфицит у износу од 242.721 КМ и представља збир
бруто буџетског суфицита 840.238 КМ и нето издатака за нефинансијску
имовину исказан у негативном износу од 597.517 КМ.

6.1.4.

Нето финансирање

Нето финансирање у ПИБ-у исказано је у негативном износу од 565.204 КМ, а
представља збир примитака по основу финансијске имовине (500 КМ),
задуживања (6.000 КМ), осталих примитака (53.676 КМ) и умањено по основу
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издатака за финансијску имовину (500 КМ), отплату дугова (357.861 КМ) и
осталих издатака (267.019 КМ).
Нето финансирање у ПИФ-у исказано је у негативном износу од 358.867 КМ, а
представља збир примитака по основу финансијске имовине (500 КМ),
задуживања (151.820 КМ), осталих примитака (114.193 КМ) и умањено по
основу издатака за финансијску имовину (500 КМ), отплату дугова (357.861 КМ)
и осталих издатака (267.019 КМ).

6.1.5.

Разлика у финансирању

У ПИБ-у разлика у финансирању је исказана у негативном износу од 122.509
KМ, а чини је буџетски суфицит у износу од 442.695 КМ и нето финансирање у
негативном износу од 565.204 КМ.
У ПИФ-у је разлика у финансирању исказана у негативном износу од 116.146
КМ, а чини је буџетски суфицит у износу од 242.721 КМ и нето финансирање у
негативном износу од 358.867 КМ.
6.2.

Биланс успјеха
6.2.1.

Приходи

Приходи у билансу успјеха исказани су у износу од 8.205.572 КМ, а односе се
на пореске и непореске приходе, грантове, трансфере између буџетских
јединица и приходе обрачунског карактера. Приходи, осим прихода
обрачунског карактера детаљније су oбјашњени под тачком 6.1.1.1. извјештаја.
Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 789.942 КМ, а чине
их приходи обрачунског карактера, приходи обрачунског карактера
евидентирани по основу пореских и других фискалних прописа и приходи
обрачунског карактера по основу односа између или унутар јединица власти.
Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 490.262 КМ, а чине их
финансијски приходи обрачунског карактера (1.760 КМ), приходи од
усклађивања вриједности имовине (42.072 КМ), добици од продаје имовине
(3.472 КМ), помоћ у натури (250.000 КМ) и остали приходи обрачунског
карактера (192.958 КМ).
Помоћ у натури чине донирана средства од Ватрогасног савеза Републике
Српске за набавку ватрогасног возила.
Остали приходи обрачунског карактера највећим дијелом се односе на
приходе по основу евидентираног земљишта које је у 2019. години укњижено у
власништво Општине (78.023 КМ), потраживања за накнаду за коришћење
шума и шумског земљишта (34.771 КМ), потраживања по основу ренте и
уређења градског грађевинског земљишта (80.576 КМ) и остале приходе
обрачунског карактера (92.144 КМ).
Приходи обрачунског карактера евидентирани по основу пореских и других
фискалних прописа исказани су у износу од 28.580 КМ, а односе се на приходе
евидентиране по основу записника Пореске управе.
Приходи обрачунског карактера по основу односа између или унутар јединица
власти исказани су у износу од 271.100 КМ, а односе се на обрачунате приходе
по основу преноса имовине од Министарства пољопривреде, водопривреде и
шумарства Републике Српске (тачка 6.3.1.2. извјештаја).
Расходи у билансу успјеха исказани су у износу од 8.509.869 КМ, а односе се
на текуће расходе, расходе обрачунског карактера и трансфере између и
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унутар јединица власти. Расходи, осим расхода обрачунског карактера
детаљније су oбјашњени под тачком 6.1.2.1. извјештаја.
Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 1.934.477 КМ, а чине
их расходи обрачунског карактера и расходи обрачунског карактера по основу
односа између или унутар јединица власти.
Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 1.922.186 КМ, а
углавном се односе на расходе по основу амортизације (1.549.673 КМ), расходе
од усклађивања вриједности имовине по извјештајима Пореске управе (195.885
КМ), дате помоћи у натури (137.532 КМ) и остале расходе обрачунског
карактера (27.048 КМ). Обрачун амортизације је вршен линеарном методом,
примјеном годишњих амортизационих стопа на набавну вриједност средстава у
складу са одредбама Правилника о примјени годишњих амортизационих стопа
за буџетске кориснике (''Службени гласник Републике Српске“, број 110/16).
Дате помоћи у натури углавном се односе на искњижене откупљене станове
породица погинулих бораца.
Расходи обрачунског карактера по основу односа између или унутар
јединица власти исказани су у износу од 12.291 КМ, а односе се на негативне
курсне разлике обрачунате на обавезе по кредитима.
6.2.2.

Финансијски резултат

У Билансу успјеха исказан је негативан финансијски резултат у износу од
304.297 КМ као разлика прихода (8.205.572 КМ) и расхода (8.509.869 КМ).
Биланс стања

6.3.

6.3.1.

Актива

На дан 31.12.2019. године, пословна актива исказана је бруто вриједности од
52.061.586 КМ, исправке вриједности од 16.626.820 КМ и нето вриједности од
35.434.766 КМ. Чини је текућа имовина и стална имовина.

6.3.1.1.

Teкућa имoвинa

Teкућa имoвинa исказана је бруто вриједности од 2.316.768 КМ, исправке
вриједности од 1.566.287 КМ и нето вриједности од 750.481 КМ и у
потпуности се односи на краткорочну финансијску имовину и разграничења.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења углавном се односи на
готовину и готовинске еквиваленте, краткорочне пласмане, краткорочна
потраживања, краткорочна разграничења и краткорочну финансијску имовину
и разграничења између или унутар јединица власти.
Готовина и готовински еквиваленти исказани су у износу од 279.943 КМ, а
односе се на средства на банковним рачунима (279.663 КМ) и средства у
благајни (280 КМ).
Краткорочна потраживања исказана су бруто вриједност од 1.931.428 КМ
исправке вриједности од 1.551.279 КМ и нето вриједности од 380.149 КМ. Нето
вриједност краткорочних потраживања углавном се односе на потраживања по
основу продаје и извршених услуга (6.930 КМ), ненаплаћених пореза,
доприноса и непореских прихода (273.949 КМ), потраживања за порезе,
доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају
за наплату у року до годину дана (9.618 КМ) и остала краткорочна
потраживања (88.839 КМ).
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Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе
исказана су бруто вриједности од 1.744.332 КМ, исправке вриједности од
1.470.383 КМ и нето вриједности од 273.949 КМ. Нето вриједност потраживања
се односе на потраживања за ненаплаћене порезе (103.315 КМ), од Шумског
газдинства „Дрина“ Сребреница по основу накнаде за репродукцију шума
(65.059 КМ), накнада за уређење градског грађевинског земљишта и ренте
(87.039 КМ), комуналну накнаду (4.877 КМ) и ненаплаћене остале пореске
приходе (10.288 КМ).
Спорна потраживања за ненаплаћене порезе највећим дијелом се односе на
потраживања по основу пореза на лична примања (177.770 КМ), промет по
општој стопи (100.530 КМ), промет по нижој стопи (96.182 КМ), промет услуга
по општој стопи (417.549 КМ), промет на деривате нафте (33.756 КМ), на
имовину (184.690 КМ) и непокретности (254.613 КМ).
Остала краткорочна потраживања исказана су бруто вриједности од
168.020 КМ, исправке вриједности од 79.181 КМ и нето вриједности од 88.839
КМ. Односе се на потраживања од Јавног предузећа „Регионална депонија“
Зворник по основу активираних гаранција по доспјелим кредитима за које је
Општина била гарант.
Спорна потраживања се односе на исправљена потраживања од Јавног
предузећа „Регионална депонија“ Зворник.
Краткорочна разграничења су исказана у износу од 4.162 КМ, а односе се на
краткорочно разграничења по основу накнада плата за вријеме родитељског
одсуства и за вријеме боловања, а која се рефундирају од фондова обавезног
социјалног осигурања.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар
јединица власти исказани су бруто вриједности од 99.235 КМ, исправке
вриједности од 15.008 КМ и нето вриједности од 84.227 КМ. Највећим дијелом
се односи на потраживања по основу трансфера од других јединица власти за
порезе, доприносе и непореске приходе по записницима из пореског
књиговодства, рјешењима и књижним обавијестима (28.094 КМ), од
Министарства здравља и социјалне заштите за кориснике права из Закона о
социјалној заштити (37.501 КМ) и потраживања по основу МЛК (15.750 КМ).
Исправке вриједности потраживања се односи на корекцију потраживања од
Фонда здравственог осигурања евидентирано у оквиру општинске управе
(13.267 КМ) и у оквиру ЈУ за предшколско образовање и васпитање „Радост“
Братунац (1.741 КМ).
6.3.1.2.

Стална имовина

Стална имовина исказана је бруто вриједности од 49.744.818 КМ, исправке
вриједности од 15.060.533 КМ и нето вриједности од 34.368.285 КМ, а чине је
дугорочна финансијска имовина и разграничења и нефинансијска имовина у
сталним средствима.
Дугорочна финансијска имовина и разграничења исказана је у износу од
1.714.464 КМ, а односи се на дугорочне пласмане и дугорочна потраживања.
Дугорочни пласмани исказани су у износу од 1.711.741 КМ, а чине их акције и
учешће у капиталу код а.д. „Градска чистоћа“ Братунац (108.960 КМ), јавних
предузећа „Рад“ Братунац (1.695.740 КМ) и „Регионална депонија“ Зворник
(2.400 КМ), јавних установа Туристичка организација Братунац (3.000 КМ) и
Дом културе (5.000 КМ) и Малина Братунац д.о.о. (8.000 КМ).
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Братунац
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Дугорочна потраживања исказана су у износу од 2.723 КМ, а односе се на
потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен
рок плаћања. Евидентирана су на основу извјештаја из Јединствене
евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима коју води Пореска управа
Републике Српске.
Нефинансијска имовина у сталним средствима на дан 31.12.2019. године
исказана је бруто вриједности од 48.030.354 КМ, исправке вриједности од
15.060.533 КМ и нето вриједности од 32.969.821 КМ. Нето вриједност исказане
имовине углавном чини произведена стална имовина, непроизведена стална
имовина и нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми.
Произведенa сталнa имовинa исказана је у бруто вриједности од 44.219.905
КМ, исправке вриједности од 15.060.533 КМ и нето вриједности од 29.159.372
КМ, a чине je зграде и објекти, постројења и опрема, инвестициона имовина и
нематеријална произведена имовина.
Зграде и објекти исказани су бруто вриједности од 41.274.967 КМ, исправке
вриједности од 13.461.429 КМ и нето вриједности од 27.813.538 КМ. Нето
вриједност објеката највећим дијелом се односе на стамбене објекте борачке
популације и остале стамбене објекте (1.554.114 КМ), канцеларијске објекте и
просторе (394.634 КМ), објекте образовних и научних институција (4.990.184
КМ), спортско рекреативне објекте (394.305 КМ), остале пословне објекте
(151.333 КМ), јавну расвјету, тротуаре и ограде (745.962 КМ), путеве
(8.922.262 КМ), водоводе и канализацију (5.237.159 КМ), спортско
рекреативне терене (848.557 КМ), комуникационе и електричне водове
(173.847 КМ) и споменике (397.591 КМ).
У 2019. години смањена је набавна вриједност стамбених објеката по основу
искњижених станова у вриједности од 143.021 КМ (четири стана по основу
преноса права располагања на породице погинулих бораца и ратних војних
инвалида и два стана за избјеглице и расељена лица). Искњижавање станова
вршено је на основу закључених уговора између Општине и корисника
станарског права.
Набавна вриједност саобраћајних објеката повећана је за 160.808 КМ
(највећи дио се односи на асфалтирање и реконструкцију локалних путева на
подручју општине Братунац (104.709 КМ) и изградњу моста у МЗ Бјеловац
(25.177 КМ). Код осталих објеката набавна вриједност је повећана улагањем
у изградњу спомен обиљежја погинулим борцима Војске Републике Српске у
износу 18.214 КМ. Поред наведеног улагања извршена је и санација корита и
обале ријеке Крижевице (329.872 КМ), у заједничком пројекту учествовала је
Општина Сребреница са 177.012 КМ.
Постројења и опрема исказани су бруто вриједности од 2.657.701 КМ,
исправке вриједности од 1.464.716 КМ и нето вриједности од 1.192.985 КМ.
Нето вриједност постројења и опреме највећим дијелом се односи на возила,
грађевинске машине, канцеларијску опрему, комуникациону и рачунарску
опрему, опрему за образовање, науку и културу и спорт.
Инвестициона имовина исказана je бруто и нето вриједности од 21.700 КМ, а
чини је земљиште дато под оперативни закуп по основу закљученог уговора.
Нематеријална произведена имовина исказана је бруто вриједности од
265.537 КМ, исправке вриједности од 134.388 КМ и нето вриједности од
131.149 КМ, а највећим дијелом је чине рачунарски програми и остала
нематеријална произведена имовина.
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Износ од 29.902 КМ се односи на пројектну документацију за изградњу
објеката, а исказан је у oквиру oстaлe нeмaтeриjaлнe прoизвeдeнe имoвинe,
умјесто у оквиру грађевинских објеката у прибављању како је дефинисано
Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама за буџетске
кориснике. Корекција погрешних евиденција извршена у току израде
ревизорског извјештаја.
Непроизведена стална имовина исказана је бруто и нето вриједности од
3.133.348 КМ, а односи се на земљиште и остала природна добра.
Земљиште је исказано у износу од 3.057.732 КМ, а чине га земљиште
класификовано као пољопривредно земљиште (1.885.474 КМ), градско
грађевинско земљиште (718.917 КМ) и остало земљиште (453.341 КМ).
Остала природна добра исказана су у износу од 75.616 КМ, а односе се на шуме.
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми исказана је у
вриједности од 677.021 КМ, а односи се на улагања у стамбену зграду за
избјегла и расељена лица (45.800 КМ), у изградњу зграде за потребе
општинске управе (31.915 КМ), у изградњу концертне бине и излетишта
Рајска плажа (599.306 КМ).
У 2019. години извршено је повећање вриједности нефинансијске имовине у
сталним средствима у вриједности од 1.359.646 КМ и то по основу уређење
корита ријеке Крижевице (329.872 КМ), набавке ватрогасног возила (317.989
КМ), донације у опреми од Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде (271.100 КМ), улагање у асфалтирање и реконструкцију
локалних путева (104.709 КМ) и остала улагања (335.976 КМ). Смањење
вриједности нефинансијске имовине у сталним средствима извршено је по
основу обрачунатих трошкова амортизације, продаје и расходовања имовине.
6.3.2.

Пасива

Пословна пасива, на дан 31.12.2019. године исказана је у вриједности од
35.434.766 КМ, а односи се на краткорочне обавезе и разграничења,
дугорочне обавезе и разграничења и властите изворе.
6.3.2.1.

Обавезе и разграничења

Обавезе и разграничења исказане су у износу од 5.750.521 КМ, а чине их
краткорочне обавезе и разграничења и дугорочне обавезе и разграничења.
Краткорочне обавезе и разграничења исказане су у износу од 1.681.317
КМ, а углавном се односе на краткорочне финансијске обавезе, обавезе за
лична примања, обавезе из пословања, обавезе за грантове и дознаке на
име социјалне заштите и краткорочне обавезе и разграничења из трансакција
са другим јединицама власти.
Краткорочне финансијске обавезе исказане су у износу од 356.717 КМ, а
односе се на краткорочне финансијске обавезе по дугорочним зајмовима код
НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука који доспијевају до годину дана по основу
кредита за изградњу система за наводњавање, одржавање и управљање
изграђеним системима (281.188 КМ) и краткорочни кредит за развој
пољопривреде (75.529 КМ).
Обавезе за лична примања запослених исказане су у износу од 279.881 КМ, а
односе се на обавезе за бруто плате запослених (225.963 КМ) и бруто
накнаде плата (53.918 КМ). Обавезе су измирене у јануару 2019. године.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Братунац
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Обавезе из пословања исказане су у износу од 493.906 КМ, а углавном се
односе на обавезе према добављачима (270.916 КМ), према физичким
лицима (132.231 КМ), по основу пореза и доприноса на терет послодавца
(81.947 КМ), обавезе за примљене депозите и кауције у земљи (6.989 КМ) и
остале обавезе у земљи (1.672 КМ).
Обавезе за грантове и дознаке исказане су у износу од 495.253 КМ, а односе
се на обавезе за грантове (74.996 КМ) и обавезе за дознаке (420.257 КМ).
Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама
власти исказане се у износу од 55.436 КМ, а највећим дијелом се односе на
обавезе по кредиту који је одобрен ЈКП „Рад“ Братунац од стране Свјетске
банке (29.556 КМ), обавезе за кредите који доспијевају до годину дана за
санацију корита ријеке Крижевци (18.153 КМ) и обавезе према Републици
Српској по основу МЛК (6.985 КМ).
На дан 29.02.2020. године, обавезе су износиле 620.751 КМ, а до краја рада
на ревизији обавезе су највећим дијелом измирене.
Дугорочне обавезе и разграничења исказане су у износу од 4.069.204 КМ, а
односе се на обавезе по основу дугорочних обавеза по зајмовима и
дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар
јединица власти.
Дугорочне обавезе по зајмовима исказане су у износу од 651.340 КМ, а
односе се на обавезе по дугорочном кредиту код НЛБ Развојне банке а.д.
Бања Лука за изградњу система за наводњавање, одржавање и управљање
изграђеним системима и кредиту за развој пољопривреде.
Обавезе по кредиту за изградњу система за наводњавање, одржавање и
управљање изграђеним системима исказане су у износу од 539.479 КМ.
Кредит је одобрен у 2016. години на период од 66 мјесеци, са грејс периодом
од 6 мјесеци уз годишњу каматну стопу од 3,20%.
Обавезе по кредиту за развој пољопривреде исказане су у износу од 111.860
КМ. Кредит је одобрен у 2016. години на период од 78 мјесеци, са грејс
периодом од 18 мјесеци уз годишњу каматну стопу од 3,70%. Министарство
финансија је дало сагласност на кредитно задужење Општине.
Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар
јединица власти исказане су у износу од 3.417.864 КМ, а односе се на
обавезе по основу кредита од Свјетске банке за изградњу водовода (147.770
КМ), по кредиту према Влади Републике Српске - Министарству финансија за
суфинансирање Пројекта “Санација и реконструкција водоводне мреже у
општини Братунац“ (2.738.162 КМ) и санација корита ријеке „Крижевица“
(531.932 КМ).
Сходно члану 72. став (2) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 52/14 и
114/17) Општина је у Службеном гласнику Републике Српске, број 38/20
објавила Извјештај о стању дуга и гаранцијама Општине Братунац на дан
31.12.2019. године.
6.3.2.2.

Властити извори

Властити извори исказани су у износу од 29.684.245 КМ, а односе се на
трајне изворе средстава (3.492.051 КМ), резерве (14.602 КМ), финансијски
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резултат ранијих година (26.471.864 КМ) и негативан финансијски резултат
текуће године (294.272 КМ).
Трајни извори средстава се односе на исказану вриједност земљишта, акција
и учешћа у капиталу, гробља, школских и библиотечких књига и културно
историјских споменика.Трајни извори су кориговани за 686.993 КМ (тачка 3.
извјештаја).
Резерве се односе на извршену рeвaлoризацију имoвинe, чија садашња
вриједност је била сведена на 0, а и даље је у употреби.

6.4.

Ванбилансна евиденција

Ванбилансна евиденција исказана је у износу од 880.036 КМ, а односи се на
дате гаранције за Јавно предузеће „Регионална депонија“ Зворник (814.036
КМ) и за Јавно комунално предузеће „Рад“ Братунац (66.000 КМ). У
ванбилансној евиденцији нису евидентиране примљене гаранције за добро
извршење уговора сходно члану 92. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се евидентирање промјена у
ванбилансној евиденцији врши у складу са чланом 92. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике.
6.5.

Биланс новчаних токова

У Билансу новчаних токова исказани су приливи готовине из пословних
активности (7.406.570 КМ) и одливи из пословних активности (6.440.363 КМ)
па је исказан позитиван новчани ток из пословних активности у износу од
966.207 КМ. Општина је исказала, негативан новчани ток из инвестиционих
активности у износу од 661.309 КМ, јер је исказала приливе готовине из
инвестиционих активности (57.931 КМ) и одливе готовине из инвестиционих
активности (719.240 КМ). Општина је исказала негативан новчани ток из
активности финансирања (222.708 КМ), јер је исказала приливе готовине из
активности финансирања (151.820 КМ) и одливе готовине из активности
финансирања (374.528 КМ). Исказана готовина и готовински еквиваленти на
почетку периода у износу од 210.043 КМ, позитиван нето новчани ток из
пословних активности, негативан нето новчани ток из инвестиционих
активности и негативан нето новчани ток из активности финансирања (82.190
КМ), негативне курсне разлике у износу од 12.290 КМ, дају стања новчаних
средстава на крају периода у износу од 279.943 КМ. Ревизијом нису утврђене
материјално значајне неправилности у односу на одредбе члана 42.
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени
гласник Републике Српске“, број 15/17) и исти пружа релевантне
информације о новчаним токовима у складу са МРС ЈС 2 - Извјештај о
новчаним токовима.
6.6.

Временска неограниченост пословања

У Напоменама уз финансијске извјештаје сходно одредбама МРС ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја (параграфи 15. (ц) и 38), наведено је
да су финансијски извјештаји Општине састављени у складу са начелом
сталности пословања са претпоставком да Општина неће обуставити
пословање у будућности.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Братунац
за период 01.01-31.12.2019. године
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6.7.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањена је информација, да је
током 2019. године код надлежних судова против Општине вођено 22
парнична поступка, 2 извршна, 634 управна и 2 ванпарична поступка
процијењене вриједности од око 497.475 КМ. Према писаним информацијама
процјењено је да је вриједност спорова 276.475 КМ, јер ће спор у вриједности
од 170.000 КМ бити пренесен на Министарство просвјете и културе
Републике Српске, а спор у вриједности од 51.000 КМ на предузећа ХУТ
Подриње Братунац у стечају.
6.8.

Напомене уз финансијске извјештаје

Уз Консолидовани финансијски извјештај за 2019. годину сачињене су и
Напомене за период 01.01-31.12.2019. годину, које пружају неопходне опште
податке о Општинској управи, примијењеним прописима за израду годишњег
обрачуна, рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим
политикама, у складу са захтјевима МРС ЈС 1 - Презентација финансијских
извјештаја и одредби члана 46. Правилника о финансијском извјештавању
буџетских корисника.
Ревизијски тим
Бранка Удовичић, с.р.
Мира Матијашевић, с.р.
Мирослав Караћ, с.р.
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