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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Mишљење
Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општине Хан
Пијесак 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 извјештаји Општине Хан
Пијесак, истинито и објективно приказују, у свим материјалним аспектима,
финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2019. године, финансијску
успјешност, токове готовине и промјене на капиталу 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 је објелодањено да нема неизвјесности у
вези са сталношћу пословања, у складу са МРС-ЈС 1 Презентација финансијских
извјештаја, параграфи 15.(ц) и 38, са закључком да ће Општина Хан Пијесак
наставити са пословањем и извршавањем својих законских обавеза и у будућности.
Кључна питања ревизије
Кључна питања су она питања која су по нашем професионалном мишљењу 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 и нема других питања кojа треба објавити у
извјештају о ревизији.
Одговорност руководства за финансијске извјештаје
Начелник Општине Хан Пијесак је одговоран за припрему и фер презентацију
финансијских извјештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима
за јавни сектор и Међународним стандардима финансијског извјештавања. Ова
одговорност обухвата: осмишљавање, примјену и одржавање интерних контрола које
су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја који не
садрже материјално значајне погрешне исказе настале усљед преваре и грешке;
одговарајућа објелодањивања релевантних информација у Напоменама уз
финансијске извјештаје; одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених
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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, 24.07.2020. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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II

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији усклађености

Mишљење
Уз ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општине Хан Пијесак 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 Консолидованом финансијском извјештају Општине Хан Пијесак 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 Хан Пијесак 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 Хан Пијесак, 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 Хан Пијесак.

Бања Лука, 24.07.2020. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.

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

3

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

III

РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА

Препоруке везане за финансијске извјештаје
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:
1) извјештај о ненаплативим потраживањима презентује Скупштини општине и да
се донесу одговарајуће одлуке у складу са чланом 73. став (4) Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама
за буџетске кориснике.

Препоруке везане за усклађеност пословања
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:
1) Колективним уговором Општинске управе дефинише коефицијент за обрачун
плата савјетника начелника сходно члану 6. Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске.
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IV
-

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ
Закон о локалној самоуправи;
Закон о буџетском систему Републике Српске;
Закон о фискалној одговорности у Републици Српској;
Одлука о извршењу Ребаланса буџета Општине Хан Пијесак за 2019. годину;
Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе;
Закон о раду;
Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике
Српске;
Закон о јавним набавкама;
Закон о доприносима;
Закон о порезу на доходак и Правилник о примјени Закона о порезу на
доходак;
Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске;
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама;
Закон о порезу на непокретности;
Закон о уређењу простора и грађењу и Одлука о уређењу простора и
грађевинском земљишту;
Закон о шумама;
Закон о водама;
Закон о јавним путевима;
Закон о комуналним дјелатностима;
Закон о комуналним таксама;
Закон о социјалној заштити;
Закон о спорту и Правилник о категоризацији спортова у Републици Српској;
Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за
запослене у јавном сектору;
Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем.
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V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Општина Хан Пијесак (у даљем тексту: Општина) се простире на површини од 320
км². Према резултатима пописа становништва из 2013. године, на подручју
територије општине, било је настањено 3.844 становника.
Најзначајнији природни ресурс ове општине су шуме. Под шумом и шумским
земљиштем се налази 60% од укупне површине општине. Привредна активност је
заснована на експлоатацији шуме и преради дрвета.
Стратегијом развоја Општине за период 2018-2027. година, утврђени су основни
стратешки циљеви развоја које треба остварити и то унаприједити привреду уз
ефикасно коришћење природних ресурса, изградити квалитетну јавну и друштвену
инфраструктуру и сачувати богато природно насљеђе уз примјену еколошких
принципа и начела одрживог развоја.
Општина остварује своје надлежности према Закону о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), као и друге надлежности
које су јој пренесене другим законима. Органи општине су Скупштина и начелник
Општине. Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политика општине
који чини 15 одборника, а начелник заступа и представља Општину и носилац је
извршне власти.
Према критеријуму степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици
Српској за 2019. годину, ова Општина је сврстана у неразвијене јединице локалне
самоуправе Републике Српске.
Ревизијом је обухваћен консолидовани финансијски извјештај Општине који укључује
финансијске извјештаје општинске управе и трансакције нижих буџетских корисника.
На достављени Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији за период
01.01-31.12.2019. године, Општина није имала примједби.
Препоруке дате у овом извјештају, у циљу њиховог наглашавања, болдоване
су и писане италик словима.

2.

Провођење препорука из претходног извјештаја

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је у току 2018. године
извршила преглед статуса препорука датих у Извјештају о ревизији финансијског
извјештаја Општине за 2015. годину по којем је дато укупно седам препорука. Према
Извјештају о статусу датих датих препорука (ИП016-18 од 06.08.2018. године) све
препоруке су проведене.

3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

Организација и рад органа Општине, послови, надлежности и одговорности,
финансирање, учешће грађана у локалној самоуправи, сарадња и представљање,
као и друга питања од значаја за рад и обављање послова дефинисани су Законом
о локалној самоуправи и ближе уређени Статутом Општине (“Службени гласник
Општине”, број 10/17).
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
Општине - у даљем тексту: Општинска управа („Службени гласник Општине“, број
06/17, 11/17, 19/18, 25/18, 28/18, 31/19, 33/19 и 39/19), систематизована су 54 радна
мјеста за 56 извршиоца (без функционера). На дан 31.12.2019. године била су
запослена укупно 54 радника на неодређено вријеме, један на одређено вријеме
(савјетник начелника), три функционера и два приправника.
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Центар за
омладину и спорт „Поглед“ (од 29.10.2015. године, са три измјене и допуне),
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систематизовано је 13 радних мјеста, a на дан 31.12.2019. године било је запослено
10 радника на неодређено вријеме.
Активности на успостављању система финансијског управљања и контроле према
одредбама Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору
(„Службени гласник Републике Српске“, број 91/16) су у значајном дијелу проведене.
Именовано је одговорно лице за успостављање финансијског управљања и
контроле, донесен је Правилник о начину и поступцима за спровођење система
финансијског управљања и контроле, сачињени су годишњи извјештај о спровођењу
планираних активности на успостављању и развоју система финансијског
управљања и контроле за 2019. годину, планови рада на успостављању и развоју
система финансијског управљања и контроле за 2019 и 2020. годину, изјаве о
достигнутом степену развоја система интерних финансијских контрола и планираним
мјерама за успостављање недостигнутог нивоа развоја у 2019. години, мапа
пословних процеса и други акти којима су дефинисане контролне активности
пословних процеса.
Попис имовине и обавеза са 31.12.2019. године, проведен је у складу са одредбама
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са
стварним стањем имовине и обавеза (''Службени гласник Републике Српске'' број
45/16).
Колективним уговором Општинске управе („Службени гласник Општине“ број 22/18 и
36/19), за радно мјесто савјетника начелника Општине коефицијент за обрачун плате
није утврђен, што није у складу са чланом 6. став Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 20/17 и 85/18). Обрачун плата је изврше на основу
коефицијента који је утврђиван рјешењима о одређивању плате у складу са
припадајућом платном групом према наведеном посебном колективном уговору.
Осим за претходно наведено, ревизија није утврдила друге 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.
Препоручује се начелнику Општине, да обезбиједи, да се Колективним
уговором Општинске управе дефинише коефицијент за обрачун плата
савјетника начелника сходно члану 6. Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске.

4.

Набавке

Ребалансом плана јавних набавки за 2019. годину планиране су набавке радова,
роба и услуга укупне вриједности 971.936 КМ без пореза на додату вриједност (у
даљем тексту: ПДВ).
У другој половини 2018. године, по процедури отвореног поступка покренуте су двије
набавке за II и III фазу реконструкције и санације објекта „Соколски дом“ са
закљученим уговорима укупне вриједности 210.398 КМ (без ПДВ-а), а који су
реализовани у 2019. години.
Према Извјештају о проведеним поступцима јавних набавки у 2019. години, додјелом
уговора окончан је 51 поступак укупне вриједности 801.015 КМ (без ПДВ-а) и то три
отвореним поступком са закљученим уговорима укупне вриједности од 233.919 КМ
(зимско одржавање путева, реконструкција и санација путева и реконструкција и
санација каптаже и водовода), десет конкурентским захтјевом у вриједности од
296.542 КМ (замјена постојеће расвјете лед расвјетом, изградња планинарског дома,
замјена столарије на згради Гимназије, изградња котловнице и др.), једна путем
преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци у вриједности од 170.940
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КМ (додатне услуге за зимско одржавање) и 37 поступка путем директног споразума
у вриједности од 99.614 КМ.
За дио јавних набавки у вриједности од 197.833 КМ (без ПДВ-а), поступак је започет
у 2019. години, које се требају реализовати у 2020. години (превоз ученика, надзор
над грађевинским радовима, израда идејних рјешења и др.).
Ревизијом су обухваћени проведени поступци јавних набавки у вриједности од
689.267 КМ (без ПДВ-а), што чини 68% у односу на укупну уговорену вриједност
набавки које се односе на 2019. годину, и то три отворена поступака у вриједности од
430.33 КМ (реконструкција објекта „Соколски дом“, зимско одржавање путева и
санација и реконструкција водовода), два конкурентска споразума у вриједности од
113.166 КМ (замјена постојеће расвјете лед расвјетом и замјена столарије на згради
Гимназије), један преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци за зисмко
одржавање путева од 136.768 КМ и двије процедуре по поступку директног споразума
вриједности од 9.000 КМ.
Код провођења директних споразума није документовано да је вршено испитивање
тржишта, како је то дефинисано чланом 5. Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 90/14).
Осим за наведено, ревизија није утврдила друге недостатке код провођења
процедура сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне
и Херцеговине“, број 39/14).

5.

Припрема и доношење буџета

Скупштина општине је 17.12.2018. године усвојила Буџет Општине за 2019. годину у
износу од 3.567.402 КМ, 11.04.2019. године први Ребаланс у износу од 3.847.540 КМ,
а 11.10.2019. године други Ребаланс у износу од 3.845.640 КМ којим је буџетски оквир
у односу на првобитни буџет повећан за 278.238 КМ, највећим дијелом због
неутрошених намјенских средстава из 2018. године.
Другим Ребалансом је планирано финансирање активности Општине из буџетских
прихода у износу од 3.574.352 КМ, примитака за имовину у износу од 28.000 КМ,
осталих примитака у износу од 16.000 КМ и неутрошених намјенских средстава
прибављених ранијих година у износу од 227.288 КМ (намјенска средства остварена
по основу непореских прихода од 147.288 КМ и неутрошена средства обезбијеђена
из Програма јавних инвестиција Републике Српске за изградњу туристичке
инфраструктуре од 80.000 КМ дозначена у 2018. години).
Буџетски издаци су одобрени за текуће расходе у износу од 2.923.162 КМ, трансфере
између различитих јединица власти у износу од 51.300 КМ, издатке за нефинансијску
имовину у износу од 769.878 КМ, издатке за отплату дугова у износу од 82.000 КМ,
остале издатке у износу од 15.300 КМ и буџетску резерву у износу од 4.000 КМ.
Након доношења другог Ребаланса, извршене су реалокације буџетских средстава
укупне вриједности 56.805 КМ које су у складу са чланом 12. Одлуке о извршењу
ребаланса буџета.
Ревизијом нису утврђене неусклађености у односу на регулативу која дефинише
процес припреме и доношења буџета.

6.

Финансијски извјештаји

Годишње извјештавање Општина врши на обрасцима прописаним одредбама члана
39. до 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника
(„Службени гласник Републике Српске“, број 15/17). Консолидовани финансијски
извјештај Општине за 2019. годину, поред Општинске управе чине и финансијски
извјештаји нижих буџетских корисника ЈУ Центар за омладину и спорт „Поглед“ “ чија
је главна књига у цјелости у саставу Главне књиге трезора Општине и ЈУ Народна
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библиотека „Бранко Чучак“ чија је главна књига дјелимично у саставу Главне књиге
трезора Општине (за дио који је финансиран из буџета Општине).

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 на рачуноводственом
фонду 01 - општи фонд, што представља буџет у ужем смислу (у даљем тексту: ПИБ)
и обрасцу ПИФ - Периодични извјештај о извршењу по свим рачуноводственим
фондовима (у даљем тексту: ПИФ).
По ПИБ-у су буџетска средства исказана у износу од 3.911.788 КМ, а буџетски издаци
у износу од 3.473.538 КМ, што за резултат има позитивну разлику у финансирању од
438.250 КМ. Извршење прихода и примитака у односу на други ребаланс је 102%, а
расхода и издатака је 90%.
У обрасцу ПИФ извршење је исказано осим на буџетском фонду 01 и на фонду 04 фонд средстава приватизације и сукцесије и 05 - фонду за посебне пројекте.
На фонду 04, буџетска средства и буџетски издаци су исказани у износу од 177.196
КМ по основу средстава клириншког дуга из којих су финансирани пројекти у складу
са Одлуком Владе Републике Српске о усмјеравању средстава за кровопокривачке
радове на Дому културе у износу од 126.000 КМ и изградњу јавне расвјете у Општини
у износу од 61.000 КМ („Службени гласник Републике Српске“ број 78/18 и 84/18).
На фонду 05, буџетска средства су исказана у износу од 170.000 КМ, а буџетски
расходи у износу од 162.743 КМ. Извршење је исказано по основу средстава Фонда
солидарности за обнову Републике Српске за санирање посљедица изазваних
сњежним падавинама.
Скупштина је на сједници одржаној 29.05.2020. године усвојила Извјештај о
извршењу буџета за 2019. годину.

6.1.1.

Приходи и примици

Приходи и примици за 2019. годину у ПИФ-у су исказани у износу од 4.051.433 КМ,
што са намјенским средствима прикупљеним ранијих година, а утрошеним у 2019.
години у износу од 207.551 КМ - чини укупна буџетска средства од 4.258.984 КМ.
Намјенска средства обезбијеђена ранијих година су исказана у износу утрошених
средстава у 2019. години на позицији - расподјела суфицита из претходног периода.
Чине их средства намјенских непореских прихода по основу накнада за шуме
(124.425 КМ), воде (1.857 КМ), средства за финансирање заштите од пожара (1.269
КМ), као и средства обезбијеђена из Програма јавних инвестиција Републике Српске
од 80.000 КМ дозначена у 2018. години у складу са Одлуком Владе („Службени
гласник Републике Српске“ број 57/18).
Буџетски приходи су исказани у износу од 4.016.931 КМ (од чега 3.669.735 КМ на
фонду 01), а чине их порески приходи, непорески приходи, грантови и трансфери
јединицама локалне самоуправе.
Порески приходи су остварени у износу од 1.807.321 КМ. У структури истих највеће
учешће од 86% имају приходи остварени од индиректних пореза (1.555.967 КМ),
затим приходи од пореза на лична примања (133.586 КМ), те приходи од пореза на
имовину (67.445 КМ).
Непорески приходи су исказани у износу од 1.662.412 КМ, по основу намјенских
средстава накнада по разним основама (1.464.536 КМ), административних такси
(11.501 КМ), комуналних такси (44.014 КМ), прихода од имовине – закупа, земљишне
ренте (8.565 КМ) и осталих непореских прихода (133.796 КМ).
Намјенска средства накнада остварена су по основу накнада за коришћење шума у
износу од 1.405.512 КМ (од чега се на накнаде за шуме у приватној својини односи
21.734 КМ), накнада за воде (16.749 КМ), комуналне накнаде (30.825 КМ), средстава
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за финансирање заштите од пожара (5.525 КМ), накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта и других накнада (5.925 КМ).
Скупштина општине је након обезбијеђених сагласности надлежних министарстава,
усвојила планове/програме о утрошку остварених средства по основу накнада за
шуме у складу са чланом 89. став (8) Закона о шумама („Службени гласник Републике
Српске“, број 75/08 и 60/13), накнада за воде у складу са чланом 17. став (2) Закона
о водама („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17) и
средстава за финансирање заштите од пожара у складу са чланом 81. Закона о
заштити од пожара (''Службени гласник Републике Српске“, број 71/12).
Надлежно одјељење је успоставило одговарајућу помоћну евиденцију и прати
намјенско коришћење средстава у складу са расположивим средствима и
буџетом/ребалансом.
Планом утрошка средстава остварених по основу накнада за шуме за који је
прибављена сагласност Министарстава пољопривреде, шумарства и водопривреде,
планирано је финансирање у износу од 1.383.404 КМ. Према Извјештају о
реализацији плана, расположива средства су износила 1.522.671 КМ, а утрошена су
у складу са планом у износу од 1.171.825 КМ (од чега се на средства из 2018. године
односи 124.426 КМ). Неутрошена средства од 350.972 КМ су исказана на посебном
банковном рачуну накнада за шуме за која је коришћење предвиђено планом за 2020.
годину.
Намјенска средства посебних водних накнада су реализована за санацију и заштиту
објеката водоснабдијевања на подручју општине у износу од 14.858 КМ, у складу са
Програмом утрошка средстава накнада за воде за 2019. годину (неутрошена
средства од 3.624 КМ исказана су на банковном рачуну накнада за воде).
Програмом утрошка средстава за финансирање заштите од пожара планирано је
финансирање Ватрогасне јединице у износу од 14.535 КМ, а утрошено је 1.269 КМ.
Коришћење неутрошених средстава из 2019. године од 10.795 КМ, предвиђено је
програмом за 2020. годину.
Скупштина општине је усвојила извјештаје о реализацији наведених намјенских
средстава.
Грантови су исказани у износу од 48.390 КМ по основу намјенских средстава
примљених од Федералне Општине Центар Сарајево за санацију путне комуникације
у селу Поџепље, засеок Дрмановине (20.000 КМ) и донација Општини од више
донатора правних лица (28.390 КМ).
Трансфери јединицама локалне самоуправе су исказани у износу од 498.808 КМ - на
фонду 01 у износу од 151.612 КМ, на фонду 04 у износу од 177.196 КМ и на фонду
05 у износу од 170.000 КМ (за фонд 04 и 05 објашњење под тачком 6.1. извјештаја).
Трансфери на фонду 01 односе се на трансфер од Министарства здравља и
социјалне заштите по основу Закона о социјалној заштити (76.989 КМ), од
Министарства управе и локалне самоуправе за неразвијену општину (56.900 КМ), од
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију за израду
просторно планске документације (10.000 КМ), од Министарства просвјете и културе
за суфинансирање манифестација у организацији Народне библиотеке „Бранко
Чучак“ (7.000 КМ) и на остале трансфере (724 КМ).
Примици су исказани у износу од 34.502 КМ по основу примитака за нефинансијску
имовину (16.639 КМ) и осталих примитака (17.863 КМ).
Примици за нефинансијску имовину су остварени по основу продаје земљишта (5.651
КМ) и продаје шумских дрвних сортименaта на име санитарне сјече у урбаној зони
(10.988 КМ).
Остали примици су исказани по основу накнаде плата за вријеме боловања
запослених које су рефундиране од фондова обавезног социјалног осигурања.
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6.1.2.

Расходи и издаци

Расходи и издаци су у ПИФ-у исказани у износу од 3.813.477 КМ (од чега се на фонд
04 односи 177.196 КМ а на фонд 05 износ од 162.743 КМ). Чине их буџетски расходи
од (2.953.305 КМ) и издаци (860.172 КМ).
Расходи и издаци, у обрасцу ПИБ на буџетском фонду 01 су исказани у износу од
3.473.538 КМ, што је за 10% ниже у односу на одобрене другим ребалансом буџета.

6.1.2.1. Расходи
Расходи су исказани по основу буџетских расхода које чине текући расходи у износу
2.900.024 КМ и трансфера између јединица власти у износу од 53.281 КМ.
Текући расходи су исказани по основу расхода за лична примања запослених
(1.454.498 КМ), коришћења роба и услуга (568.830 КМ), финанасирања камата на
зајмове примљене од банака (6.446 КМ), субвенција (12.500 КМ), грантова (519.464
КМ), дознака на име социјалних давања (292.752 КМ), трансфера (53.281 КМ) и
расхода по судским рјешењима (45.534 КМ).
Расходи за лична примања запослених су исказани по основу расхода за бруто
плате запослених (1.203.245 КМ), бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених по основу рада (216.526 КМ), накнаду плата запослених за вријеме
боловања (20.149 КМ), отпремнина и једнократних помоћи (14.578 КМ).
Расходе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу
рада чине накнаде за превоз на посао и са посла (6.603 КМ), топли оброк (92.914 КМ),
регрес за годишњи одмор (29.250 КМ), награде за посебне резултате (1.800 КМ),
дневнице за службена путовања (7.426 КМ) и порез и доприноси на наведене накнаде
(78.533 КМ).
Расходи по основу коришћења роба и услуга се односе на расходе по основу
закупа (1.721 КМ), енергије, комуналних и комуникационих услуга (73.823 КМ),
режијског материјала (12.925 КМ), материјала за посебне потребе (1.027 КМ), текућег
одржавања (22.365 КМ), путовања и смјештаја (13.490 КМ), стручних услуга (44.163
КМ), услуга одржавања јавних површина и заштите животне средине (241.816 КМ) и
на остале некласификоване расходе (157.500 КМ).
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга се односе
на расходе по основу утрошка електричне енергије (18.360 КМ), угља (15.941 КМ),
комуналних услуга (9.569 КМ), коришћења телефона и интернета (12.664 КМ),
поштанских услуга (6.729 КМ) и осталих услуга (10.560 КМ).
Расходи за текуће одржавање су исказани по основу текућег одржавања
грађевинских објеката (11.526 КМ), превозних средстава (5.721 КМ) и остале имовине
(5.118 КМ).
Расходи по основу путовања и смјештаја су исказани по основу горива (11.467 КМ),
смјештаја на службеним путовањима (1.378 КМ) и осталих расхода (645 КМ).
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине су
исказани на фонду 01 у износу од 79.073 КМ по основу чишћења јавних површина
(29.380 КМ), утрошка електричне енергије за јавну расвјету (47.399 КМ) и осталих
услуга (2.284 КМ), као и на фонду 05 у износу од 162.743 КМ по основу расхода за
услуге зимске службе (финансиране из средстава Фонда солидарности).
Остали некласификовани расходи су исказани по основу расхода за бруто накнаде
скупштинским одборницима и члановима скупштинских комисија и радних група
(74.055 КМ), репрезентације (64.685 КМ) и осталих основа (18.160 КМ).
Расходи репрезентације су исказани по основу угоститељских услуга и интерне
репрезентације (5.495 КМ), обиљежавања манифестација Општине (52.277 КМ) и
поклона (6.914 КМ).
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Хан Пијесак
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Субвенције пољопривредној производњи су одобрене Удружењу пољопривредних
произвођача (10.240 КМ) и Удружењу „Вучко“ (2.260 КМ).
Грантови се односе на текуће (513.614 КМ) и капиталне грантове (5.850 КМ).
Капитални грант је одобрен Дому здравља, за израду пројектне документације за
реконструкцију дијела зграде и промјену намјене у дјечије обданиште.
Текући грантови су одобрени организацијама које се суфинасирају из буџета
Општине, и то Црвеном крсту (21.685 КМ), Борачкој организацији (20.000 КМ),
спортским удружењима (27.366 КМ), Ветеринарској амбуланти (20.000 КМ), ЈКП
„Краљева Гора“ (205.858 КМ), Дому здравља (160.000 КМ), Основној школи (18.356
КМ), политичким организацијама (7.000 КМ) и другим организацијама (33.349 КМ).
Дознаке на име социјалне заштите се односе на:
- дознаке одобрене по основу права утврђених Законом о социјалној заштити у
износу од 162.504 КМ (стална новчана помоћ 12.635 КМ, помоћ и њега другог лица
107.704 КМ, личне инвалиднине 9.600 КМ и дознаке установама социјалне
заштите за смјештај штићеника 32.562 КМ) и
- текуће дознаке грађанима одобрене у складу са интерним правилницима и
одлукама у износу од 130.248 КМ (стипендије и награде ученицима и студентима
18.338 КМ, суфинансирање превоза ученика 44.394 КМ, помоћ за новорођену
дјецу 16.500 КМ, једнократне помоћи породицама палих бораца, ратних војних
инвалида и цивилних жртава рата 18.468 КМ и друге помоћи 32.548 КМ).
Расходи по судским рјешењима се односе на трошкове по судским пресудама по
основу главнице дуга (24.481 КМ), камате (5.610 КМ), адвокатских услуга (8.663 КМ)
и осталих расхода (6.780 КМ).
Трансфери су исказани по основу средстава одобрених Граду Источно Сарајево за
учешће у финансирање oдјељења Средње школе Соколац у Хан Пијеску (39.580 КМ),
фондовима социјалног осигурања 8.756 КМ (од чега су трансфери за здравствено
осигурање по Закону о социјалној заштити 6.328 КМ и трансфер Фонду за лијечење
и дијагностику дјеце у иностранству по Закону о Фонду солидарности по основу
прихода из претходне године и по основу набавке новог возила 2.428 КМ) и осталих
трансфера (4.945 КМ).

6.1.2.2. Издаци
Издаци су исказани у износу од 860.172 КМ по основу издатака за нефинансијску
имовину у износу од 761.250 КМ, издатака за отплату дугова у износу од 81.456 КМ
(отплата главнице по зајмовима према банкама) и осталих издатака у износу од
17.466 КМ.
Издаци за нефинансијску имовину су исказани за изградњу и инвестиционо
одржавање зграда и објеката (513.207 КМ), набавку опреме (246.170 КМ) и залихе
ситног инвентара, ауто-гума, одјеће (1.720 КМ) и то:
- на буџетском фонду 01 у износу од 584.054 КМ (од чега је за износ од 71.043 КМ
извршено резервисање расположивих средстава на ставкама планираним другим
ребалансом буџета). Извршење је за 24% ниже од планираних по ребалансу, због
тога што није реализован дио планираних капиталних пројеката чија реализација
се проводи у 2020. години и
- на фонду 04 у износу од 177.196 КМ, што је вриједност инвестиције која се
финансира из средстава клириншког дуга.
Резервисање расположивих средстава на ставкама планираним ребалансом буџета,
извршено је по основу реконструкције водоводне и канализационе инфраструктуре
(24.828 КМ) и набавке опреме за гријање зграде општине-пећ на пелет (46.215 КМ).
Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката су исказани у износу од 85.037
КМ по основу изградње планинарског дома (38.137 КМ) и продавнице сувенира и
домаћих производа (46.900 КМ). Изградња је финансирана средствима
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обезбијеђеним из Програма јавних инвестиција Републике Српске за изградњу
туристичке инфраструктуре у износу од 80.000 КМ (дозначена 2018. године), а
разлика од 5.037 КМ из властитих средстава.
Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката (без резервисања
средстава) су исказани у износу од 403.342 КМ (на фонду 01 од 226.146 КМ и на
фонду 04 од 177.196 КМ – средства клириншког дуга одобрена у складу са Одлуком
Владе). Односе се на улагања извршена у реконструкцију:
- објекта спортске сале Соколски дом у износу од 138.983 КМ (финансирано 22.787
КМ из властитих средстава и 116.196 КМ из средстава клириншког дуга),
- јавне расвјете (замјена постојеће расвјете ЛЕД расвјетом) у износу од 69.768 КМ
(финансирано 8.768 КМ из властитих средстава и 61.000 КМ из средстава
клириншког дуга),
- објекта административне зграде општине у износу од 36.997 КМ,
- водоводне и канализационе мреже (114.121 КМ),
- путева на подручју општине 23.549 КМ и
- уређење паркова у износу од 19.724 КМ.
Издаци за набавку опреме (без резервисања средстава) су исказани у износу од
200.108 КМ, а односе се на набавку:
- путничког возила „дачија дастер“ за потребе Општине (33.499 КМ),
- ватрогасног возила (99.852 КМ), што представља износ који је финансирала
Општина. Вриједност возила по фактури добављача износи 350.825 КМ. Разлику
цијене од 250.973 КМ је финансирао Ватрогасни савез Републике Српске
(плаћањем на рачун добављача);
- опреме за уређење парка (29.765 КМ);
- канцеларијског намјештаја, рачунарске и остале опреме (36.992 КМ).
Остали издаци се односе на накнаде плата за вријеме породиљског одсуства и
боловања које рефундирају фондови обавезног социјалног осигурања (15.586 КМ) и
на обавезе из ранијих година измирене по рјешењима Пореске управе (1.880 КМ).

6.1.3.

Разлика у финансирању

Разлика у финансирању је исказана у износу од 445.507 КМ, што представља разлику
између исказаних буџетских средстава у износу од 4.258.984 КМ и буџетских
издатака у износу од 3.813.477 КМ.
Буџетски резултат (суфицит) је исказан у износу од 319.015 КМ и представља разлику
бруто суфицита (1.063.626 КМ) и нето издатака за нефинансијску имовину исказаних
у негативном износу (744.611 КМ). Бруто суфицит представља разлику буџетских
прихода (4.016.931 КМ) и буџетских расхода (2.953.477 КМ).

6.2.

Биланс успјеха

Приходе и расходе исказане у Билансу успјеха чине буџетски приходи и расходи који
се исказују у извјештајима о извршењу буџета (ПИБ и ПИФ, а који су објашњени под
тачкама 6.1.1. и 6.1.2. овог извјештаја) и приходи и расходи обрачунског карактера.

6.2.1.

Приходи

Приходи су у Билансу успјеха исказани у износу од 4.221.666 КМ по основу буџетских
прихода у износу од 4.016.931КМ (објашњени под тачкoм 6.1.1. извјештаја) и прихода
обрачунског карактера у износу од 204.732 КМ.
Приходи обрачунског карактера су исказани по основу:
- укидања резервисања по основу обавеза по судским рјешењима у износу од 20.266
КМ (резервисање обавеза је извршено по пресуди за исплату плата по престанку
функције, а буџетом за 2019. годину средства су планирана и обавезе измирене),

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

13

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

- усклађивања вриједности краткорочних потраживања у износу од 18.595 КМ (по
основу пореских прихода 13.640 КМ и непореских прихода - закупа имовине и
других непореских прихода чија је наплата у надлежности Општине 4.955 КМ),
- добитака од продаје имовине 4.769 КМ (градског грађевинског земљишта и дрвних
сортимената због санитарне сјече у урбаној зони),
- помоћи у натури у износу од 252.805 КМ које чине донације од Ватрогасног савеза
за набавку ватрогасног возила (250.973 КМ) и од физичких лица (1.833 КМ),
- прихода евидентираних по основу пореских и других фискалних прописа исказаних
у негативном износу од 93.576 КМ. Евидентирање је проведено у складу са
Упутством о примјени МРС ЈС 23 – Приходи од трансакција које нису трансакције
размјене - порези и преноси („Службени гласник Републике Српске“, број 109/16)
на основу извјештаја Пореске управе, као и властитих евиденција за општинске
таксе и накнаде (ватрогасна такса, накнада за заузимање јавне површине,
комунална накнада и накнада за коришћење шума) и
- наплаћених претходно коригованих потраживања у износу од 1.873 КМ.

6.2.2.

Расходи

Расходи су у Билансу успјеха исказани у износу од 3.544.312 КМ, а чине их буџетски
расходи у износу од 2.953.305 КМ (објашњени под тачком 6.1.2.1. извјештаја) и
расходи обрачунског карактера у износу од 591.007 КМ.
Расходи обрачунског карактера су исказани по основу амортизације на
нефинансијску имовину (533.085 КМ), усклађивања вриједности финансијске
имовине (55.856 КМ), набавне вриједности реализованих залиха ситног инвентара и
ауто гума (1.720 КМ) и по другим основама (346 КМ).
Расходи амортизације су исказани по основу обрачунате амортизације уз примјену
годишњих амортизационих стопа за зграде и објекте, опрему, нематеријалну
имовину и остала средства која се амортизују у складу са Правилником о примјени
годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике („Службени гласник
Републике Српске“, број: 110/16).
Расходи од усклађивања вриједности финансијске имовине су исказани по основу
корекције краткорочних потраживања која нису наплаћена у року од 12 мјесеци од
датума доспијећа по извјештају Пореске управе Републике Српске (51.686 КМ) и
потраживања која се прате у помоћним евиденцијама Општинске управе (4.170 КМ).

6.2.3.

Финансијски резултат

У Билансу успјеха за 2019. годину као разлика прихода и расхода, исказан је
позитиван финансијски резултат текуће године у износу од 677.354 КМ.

6.3.

Биланс стања

6.3.1.

Актива

Пословна актива на дан 31.12.2019. године је исказана у износу од 18.228.899 КМ
бруто вриједности, 5.635.770 КМ исправке вриједности и 12.593.129 КМ нето
вриједности. Чине је финансијска имовина и нефинансијска имовина.

6.3.1.1. Финансијска имовина
Финансијска имовина је исказана у бруто износу од 1.434.509 КМ коју чине дугорочна
финансијска имовина од 14.882 КМ (пласмани 3.500 КМ и потраживања 11.382 КМ) и
краткорочна финансијска имовина бруто вриједности 1.419.627 КМ и исправке
вриједности 466.731 КМ.
Краткорочна финансијска имовина се односи на готовину, пласмане,
потраживања, разграничења и краткорочну финансијску имовину из трансакција
између јединица власти.
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Готовина се односи на средства у благајни од 1.458 КМ и на банковним рачунима од
490.618 КМ (од чега су намјенска средства 461.976 КМ). Намјенска средства се
односе на неутрошена средства посебних намјена по основу накнада за коришћење
шума (430.692 КМ), накнада за воде (3.624 КМ) и других намјена (27.660 КМ).
Пласмани су исказани у бруто износу од 7.400 КМ по основу средстава позајмљених
у ранијем периоду заједници етажних власника која су у цијелости процијењена као
ненаплатива (5.400 КМ) и учешћа Општине у оснивачком капиталу привредног
друштва (2.000 КМ).
Потраживања су исказана у бруто износу од 820.732 КМ, од чега се на дугорочна
односи 11.382 КМ (по основу репрограмираних пореских потраживања према
извјештају Пореске управе), а остало на краткорочна потраживања.
Краткорочна потраживања су исказана у износу од 809.350 КМ, од чега се 462.479
КМ односи на потраживања ненаплаћена дуже од годину дана која су са становишта
наплативости класификована у спорна потраживања и за које је у наведеном износу
извршена корекција вриједности. Чине их:
- пореска потраживања (према извјештају Пореске управе) бруто вриједности од
328.363 КМ (од чега се 261.010 КМ односи на спорна потраживања),
- потраживања по основу непореских прихода бруто вриједности од 445.696 КМ од
чега се на спорна потраживања односи 171.458 КМ.
Краткорочна потраживања по основу непореских прихода су исказана по основу
накнада за шуме од ШГ „Височник“ у износу од 241.569 КМ, општинске ватрогасне
таксе у износу од 62.318 КМ (спорна 57.758 КМ), комуналне накнаде у износу од
18.980 КМ (спорна 693 КМ), комуналне таксе за истицање фирме у износу од 62.442
КМ (спорна 55.292 КМ), спорна потраживања за закуп (26.972 КМ) и осталих
потраживања у износу од 33.415 КМ (спорна 30.743 КМ).
У Напоменама уз финансијске извјештаје је објелодањено да су спорна потраживања
и пласмани чија је наплата у надлежности Општине у износу од 93.806 КМ због
застарјелости ненаплатива (потичу из периода 2005 - 2016. година). Односе се на
потраживања по основу општинске ватрогасне таксе (54.200 КМ), комуналне таксе за
заузимање јавних површина (24.626 КМ), закупа имовине (5.300 КМ) и других основа
(9.680 КМ).
Комисија за попис је за наведена ненаплатива потраживања сачинила преглед по
сваком дужнику и периоду из којег потичу. Извјештај о ненаплативим потраживањима
није презентован Скупштини општине која је према члану 73. став (4) Правилником о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике надлежна да доносе одлуку о коначном отпису ненаплативих
потраживања.
За ненаплаћена потраживања (која нису застарјела) предузимају се мјере наплате
које искључују могућност застаре, послате су опомене, а за дио потраживања поред
опомене поднесене су и тужбе код Окружног привредног суда. У корист Општине у
току 2019. године донесено је 10 пресуда због дуга за општинску ватрогасну таксу.
Краткорочна разграничења су исказана по основу рефундација за накнаду плата за
вријеме боловања у износу од 8.914 КМ (из доприноса за здравствено осигурање
3.461 КМ и доприноса за дјечију заштиту 5.453 КМ).
Краткорочна финансијска имовина из трансакција између јединица власти је
исказана у бруто износу од 105.387 КМ, по основу расподјеле јавних прихода на дан
извјештавања (7.931 КМ), потраживања за трансфере од Министарства управе и
локалне самоуправе по основу неразвијене општине (14.225 КМ), трансфера
Министарства здравља и социјалне заштите по основу права из социјалне заштите
(6.011 KM), од Фонда солидарности за обнову Републике Српске за санирање
посљедица изазваних сњежним падавинама (70.000 КМ), од фондова за рефундацију
накнаде плата за вријеме боловања (6.479 КМ) и осталих потраживања (741 КМ).
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Хан Пијесак
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Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи, да се извјештај о
ненаплативим потраживањима презентује Скупштини општине и да се
донесу одговарајуће одлуке у складу са чланом 73. став (4) Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике.

6.3.1.2. Нефинансијска имовина
Нефинансијска имовина је исказана у износу од 16.794.390 КМ бруто вриједности,
5.167.539 КМ исправке вриједности и 11.626.851 КМ нето вриједности, коју чине
произведена стална имовина, непроизведена стална имовина и нефинансијска
имовина у сталним средствима у припреми.
Ступањем на снагу новог премјера за К.О. Хан Пијесак (03.03.2017. године),
формирана је комисија која је извршила попис и процјену вриједности свих
непокретности Општине и сачинила Извјештај на основу којег је сачињена база
података и проведено књиговодствено евидентирање.
У односу на претходни период вриједност нефинансијске сталне имовине је повећана
по основу улагања у набавку и реконструкцију зграда (261.070 КМ), набавке путничког
и ватрогасног возила (384.324 КМ), набавке рачунарске и друге канцеларијске опреме
(39.394 КМ), реконструкције и изградње инфраструктурних објеката (207.338 КМ).
Имовина је смањена по основу продаје земљишта за 2.278 КМ и шуме из урбане зоне
за 8.088 КМ, као и расходовања опреме по Одлуци о усвајању извјештаја о попису
имовине и обавеза неотписане вриједности 223 КМ (набавне вриједности 28.296 КМ
и исправке вриједности 28.063 КМ).
Произведена стална имовина исказана је у износу од 9.643.755 КМ нето
вриједности (бруто вриједност 14.811.294 КМ), а чине је зграде и објекти, опрема,
биолошка имовина, инвестициона имовина и нематеријална произведена.
Зграде и објекти су исказани нето вриједности од 8.886.768 КМ коју чине
канцеларијски објекти и простори, стамбени објекти, објекти образовних институција,
спортско рекреативни објекти, путеви и мостови, јавна расвјета, водоводи и
канализација и други инфраструктурни објекти.
Опрема је исказана нето вриједности од 669.702 КМ коју чине аутомобили,
ватрогасна возила, канцеларијска опрема, опрема образовних институција и друга
опрема.
Нематеријална произведена имовина је исказана нето вриједности од 25.364 КМ коју
чине рачунарски програми, регулациони, просторни и други планови.
Инвестициона имовина је исказана у износу од 46.900 КМ, а односи се на објекат
(продавница сувенира и домаћих производа) издат у закуп.
Непроизведена стална имовина је исказана по основу земљишта у износу од
1.366.561 КМ.
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми је исказана у износу
од 616.535 КМ. Већи дио ове имовине у износу од 535.125 КМ се односи на улагања
извршена у ранијем периоду у имовину која није завршена. На активне инвестиције у
току, односе се улагања за реконструкцију објекта Планинарски дом (38.136 КМ),
водоводне и канализационе мреже (23.929 КМ), путева (10.744 КМ) и остале имовине
(8.601 КМ).
Улагања извршена у ранијем периоду у имовину која није завршена, нити су радови
настављени, се односне на изградњу аутобуске станице у износу од 456.383 КМ (од
2008. године нису вршена додатна улагања), реконструкцију Виле Карађорђевића у
износу од 46.926 КМ (2013. године је израђeна припрeмна и тeхничка докумeнтација
и извeдeни радови на заустављању даљeг пропадања) и израду пројектне
документације за изградњу путева у износу од 31.816 КМ.
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За изградњу аутобуске станице, према писаном образложењу за потребе ревизије,
да су радови 2008. године обустављени, јер у буџету Општине није било
расположивих средстава за завршетак објекта. Скупштина општине је прво 2009.
године, а затим и 2017. године донијела одлуку о продаји наведеног објекта путем
лицитације. С обзиром да ни по једној лицитацији није било заинтересованих купаца,
објекат није продат. Због немогућности продаје, руководство планира уколико се
обезбиједе средства, да се изврши промјена намјене објекта на начин да се издвоји
дио за аутобуску станицу (чекаоница и шалтер), у сутеренском дијелу смјесте
ватрогасна возила, а на спрату да се граде стамбене јединице. Ради спречавања
даљег девастирања наведеног објекта предузете су мјере заштите.

6.3.2.

Пасива

Пословна пасива на дан 31.12.2019. године је исказана у износу од 12.593.129 КМ, а
чине је обавезе (краткорочне и дугорочне) у износу од 403.566 КМ и властити извори
у износу од 12.189.563 КМ.

6.3.2.1. Обавезе
Обавезе су исказане у износу од 403.566 КМ по основу краткорочних и дугорочних
обавеза.
Краткорочне обавезе су исказане у износу од 354.750 КМ по основу финансиjских
обавеза (46.125 КМ), обавеза за лична примања запослених (145.158 КМ), из
пословања (122.269 КМ), за субвенције (6.990 КМ), грантове (3.500 КМ), дознаке на
име социјалне заштите (19.346 КМ), осталих краткорочних обавеза (1.614 КМ) и
обавеза из трансакција између јединица власти (9.583 КМ).
Све краткорочне обавезе доспјеле за плаћање на дан биланса, измирене су до краја
фебруара 2020. године.
Краткорочне финансијске обавезе су исказане по основу дијела главнице дугорочних
обавеза по кредитима које доспијевају на наплату у 2020. години.
Обавезе за лична примања запослених се односе на обавезе за бруто плате за
децембар 2019. године (127.815 КМ) и обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања запослених по основу рада (17.343 КМ).
Обавезе из пословања се односе на обавезе према добављачима (107.996 КМ),
физичким лицима – одборницима и члановима скупштинских комисија, члановима
управних одбора (8.561 КМ), за порезе и доприносе по наведеним обавезама према
физичким лицима (5.323 КМ) и на остале обавезе (389 КМ).
Обавезе из трансакција између јединица власти се односе на обавезе према Граду
Источно Сарајево за учешће у финансирање Одјељења Средње школе Соколац у
Хан Пијеску (4.360 КМ), јединицама локалне самоуправе и институцијама Владе по
записницима Пореске управе (4.440) и по осталим основама (782 КМ).
Дугорочне обавезе су исказане у износу од 48.816 КМ по основу обавеза по
зајмовима примљеним од банке.

6.3.3.

Ванбилансна евиденција

Општина није имала пословне догађаје који захтијевају третман ванбилансне
евиденције у складу са чланом 89. Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.

6.4.

Биланс новчаних токова

Према Извјештају о новчаним токовима, готовина на почетку периода износила је
296.182 КМ, приливи готовине су исказани у износу од 3.802.749 КМ (из пословних
активности од 3.786.110 КМ и из инвестиционих активности 16.639 КМ) а одливи
готовине у износу од 3.604.389 КМ (из пословних 3.032.796 КМ, из инвестиционих
активности 490.147 КМ и из активности финансирања 81.456 КМ).
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Остале промјене на салду готовине су исказане у негативном износу од 2.456 КМ по
основу одлива готовине по рјешењима Пореске управе за поврат више или погрешно
уплаћених прихода.
Стање готовине на крају периода износи 492.076 КМ.
Извјештај о новчаним токовима је састављен у складу са чланом 42. Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника и МРС ЈС 2 - Извјештај о новчаним
токовима.

6.5.

Временска неограниченост пословања

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

6.6.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

Судски спорови који за посљедицу могу имати потенцијалне обавезе су
објелодањени у Напоменама уз финансијски извјештај.
У 2019. години активно је било шест судских спорова у којима је Општина тужена
страна у поступку (по основу накнаде штете, утврђивања права својине, исплате
плата по престанку функције и сл.), са око 141.933 КМ процијењене вриједности дуга
који се потражује од Општине. Шест предмета је ријешено (по једном је тужбени
захтјев одбијен, по једном је потписано вансудско поравнање о диоби некретнина
вриједности од 76.063 КМ, два су завршена пресудом на терет Општине вриједности
од 15.870 КМ). По тужби којом се захтијева накнада штете од 50.000 КМ суд, већ дуже
вријеме није предузимао радње.
Општина је тужилац по 17 судских спорова са тужбеним захтјевима вриједности
главног дуга 35.886 КМ, од чега се код 12 предмета појављује као тражилац
извршења у којима је Суд донио рјешења о дозволи извршења у износу од 10.120 КМ
(по основу наплате потраживања и трошкова судског поступка), четири спора су у
току рјешавања по којима Општина потражује 19.722 КМ и један спор је ријешен на
терет Општине по основу дуга од 6.004 КМ. Сви наведени износи представљају
главни дуг, без затезних камата.

6.7.

Напомене уз финансијске извјештаје

Уз финансијске извјештаје за 2019. годину сачињене су и Напомене за период 01.0131.12.2019. годину, које пружају неопходне опште податке о Општини, примијењеним
прописима за израду годишњег обрачуна, рачуноводственој основи и примијењеним
рачуноводственим политикама, као и додатна појашњења појединих позиција у
финансијским извјештајима, према члану 46. Правилника о финансијском
извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС-ЈС 1 – Презентација
финансијских извјештаја и других релевантних међународних рачуноводствених
стандарда за јавни сектор.

Ревизијски тим:
Слободанка Миловић, с.р.
Др Бојан Ћурић, с.р.
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