ГЛAВНА СЛУЖБА
ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

78000 Бања Лука, Вука Караџића 4
Република Српска, БиХ
Тел: +387(0)51/247-408
Факс:+387(0)51/247-497
e-mail: revizija@gsr-rs.org

Извјештај о проведеној финансијској ревизији
Општине Угљевик
за период 01.01-31.12.2020. године

Број: РВ052-21

Бања Лука, 13.08.2021. године

САДРЖАЈ
I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА ........................................................................... 1

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја ...................................................... 1
II

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА ........................................................................... 5

Извјештај о ревизији усклађености .............................................................................. 5
III

РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА .................................................................................... 7

IV

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ ................................................ 9

V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) .........................................10
1. Увод ...........................................................................................................................10
2. Провођење препорука из претходног извјештаја ...............................10
3. Закључак о функционисању система интерних контрола ..............11
4. Набавке....................................................................................................................14
5. Припрема и доношење буџета ......................................................................14
6. Финансијски извјештаји..................................................................................15
6.1.

Извјештај о извршењу буџета ............................................................................ 16

6.1.1.

Приходи и примици .............................................................................................................. 16

6.1.2.

Расходи и издаци .................................................................................................................... 18

6.1.3.

Буџетски резултат ................................................................................................................. 21

6.1.4.

Нето финансирање ................................................................................................................ 21

6.1.5.

Разлика у финансирању ..................................................................................................... 21

6.2.

Биланс успјеха ........................................................................................................... 22

6.2.1.

Приходи ....................................................................................................................................... 22

6.2.2.

Расходи......................................................................................................................................... 22

6.2.3.

Финансијски резултат ......................................................................................................... 23

6.3.

Биланс стања.............................................................................................................. 23

6.3.1.

Актива .......................................................................................................................................... 23

6.3.2.

Пасива ........................................................................................................................................... 27

6.3.3.

Властити извори средстава .............................................................................................. 29

6.3.4.

Ванбилансна евиденција.................................................................................................... 29

6.4.

Биланс новчаних токова ...................................................................................... 29

6.5.

Временска неограниченост пословања ......................................................... 30

6.6.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе ....................................... 30

6.7.

Напомене уз финансијске извјештаје ............................................................. 30

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Мишљење са резервом
Извршили смо ревизију Консолидованих годишњих финансијских извјештаја
Општинe Угљевик, који обухватају: Биланс стања на дан 31.12. 2020. године; Биланс
успјеха, Извјештај о промјенама нето имовине, Биланс новчаних токова, Периодични
извјештај о извршењу буџета и Периодични извјештај о извршењу по
рачуноводственим фондовима за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом смо
обухватили преглед значајних трансакција, објашњавајућих напомена уз
финансијске извјештаје и примјену рачуноводствених политика у ревидираном
периоду.
По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом,
Консолидовани годишњи финансијски извјештаји за кориснике буџета Општине
Угљевик истинито и објективно приказују, у свим материјалним аспектима,
финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12. 2020. године и извршење буџета
за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског
извјештавања.
Основ за мишљење са резервом
Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике
Српске и релевантним ISSAI стандардима ревизије 2200-2810. Наша одговорност за
провођење ревизије детаљније је описана у пасусу Одговорност ревизора. Ревизију
смо спровели у складу са ISSAI 130 - Етичким кодексом, испунили смо наше остале
етичке одговорности и независни смо у односу на субјекта ревизије.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази, с обзиром на прописани оквир
финансијског извјештавања довољни и одговарајући и да обезбјеђују основ за наше
ревизијско мишљење о финансијском стању имовине, обавеза и извора и извршењу
буџета.
Као што је наведено под тачком 6. извјештаја:
Код сачињавања консолидованих финансијских извјештаја за 2020. годину није
извршена консолидација у складу са чланом 123. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике, јер није извршено укључивање нето имовинe/капитала јавних установа
које се налазе под контролом Општине Угљевик из њихових биланса стања у
консолидовани биланс стања.
Као што је наведено под тачкама 6.2.1. и 6.1.2.1 извјештаја:
Остали расходи обрачунског карактера су прецијењени у износу од 523.290 КМ, а
потцијењени су расходи за лична примања, бруто плате и накнаде у износу од
376.291 КМ, расходи по основу коришћења робе и услуга у износу од 9.494 КМ,
дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина
и градова у износу од 135.162 КМ и издаци за нефинансијску имовину у износу од
2.343 КМ. Наведени расходи нису исказани у складу са чланом 100. став (10)
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
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плана за буџетске кориснике, јер исти представљају текуће расходе који захтијевају
одлив новчаних средстава и не предствљају расходе обрачунског карактера.
Као што је наведено под тачкама 6.1.2.1, 6.1.2.2 и 6.3.1.2. извјештаја:
Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми су прецијењени
у износу од 64.190 КМ, као и вриједност улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми у износу од 155.222 КМ, а потцијењени су капитални
грантови у земљи у износу од 64.190 КМ, нефинансијска имовина у сталним
средствима (зграде и објекти) у износу од 91.032 КМ. Наведене евиденције улагања
у реконструкцију и адаптацију објеката између буџетских корисника који припадају
истој јединици власти као и улагања у реконструкцију и адаптацију у имовину других
субјеката који немају статус буџетског корисника нису у складу са чланом 40.
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике и члана 66. став (1) тачка 1) и став (2) Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачкама 6.3.1.2, 6.3.3 и 6.2.1. извјештаја:
Учешћа у капиталу су потцијењена у износу од 685.545 КМ и трајни извори у износу
од 627.164 КМ јер нису евидентирана оснивачка улагања, уписани и уплаћени
капитал у јавне установе ниже буџетске кориснике у износу од 5.000 КМ и јавну
здравствену установу „Дом здравља“ Угљевик у износу од 680.545 КМ, као и
евидентиране примљене помоћи у натури код Јавне установе Центар за културу
„Филип Вишњић“ Угљевик у оквиру трајних извора у износу oд 58.381 КМ. Наведено
није у складу са чланом 61. став (1) и (4) и 86. став (1) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Приходи обрачунског карактера су потцијењени у износу од 42.568 КМ, остала
дугорочна потраживања за 19.300 КМ, остала краткорочна потраживања за 13.000
КМ, а прецијењена су сумњива и спорна потраживања у износу од 32.300 КМ и трајни
извори средстава у износу од 10.268 КМ по основу некласификованих,
неразврстаних исправљених потраживања, за које је утврђен рок наплате дужи од
једне године у складу са чланом 62. став (3) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана зa буџетске кориснике
и МРС ЈС -1 Презентација Финансијских извјештаја, параграфи 70, 71 и 76ц) и
евиденције примљених помоћи у натури које нису у складу са чланом 137. наведеног
правилника.
Временска неограниченост пословања
У Напоменама је објелодањено да су консолидовани годишњи финансијски
извјештаји за кориснике буџета Општине Угљевик састављени у складу са начелом
сталности пословања уз претпоставку да неће доћи до дисконтинуитета у пословању
у будућности, јер се ради о јединици локалне самоуправе која остварује редовне
пореске и непореске приходе у складу са прописима и има могућност одређивања
висине пореских стопа и такси из своје надлежности
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 2020. године. Ова питања смо размотрили у оквиру
ревизије финансијских извјештаја као цјелине, а у формирању нашег мишљења не
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дајемо одвојено мишљење о тим питањима. Осим питања описаних у пасусу Основ
за мишљење са резервом нема других питања кoja треба објавити у извјештају о
ревизији.
Одговорност руководства за финансијске извјештаје
Начелник општине је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских
извјештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни
сектор и Међународним стандардима финансијског извјештавања. Ова одговорност
обухвата: осмишљавање, примјену и одржавање интерних контрола које су
релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја који не садрже
материјално значајне погрешне исказе настале усљед преваре и грешке;
одговарајућа објелодањивања релевантних информација у Напоменама уз
финансијске извјештаје; одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених
политика и рачуноводствених процјена које су примјерене датим околностима и
надзор над процесом извјештавања. При изради финансијских извјештаја
руководство је одговорно да процијени сталност пословања и да објелодани питања
везана за временску неограниченост пословања.
Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја
Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да ли финансијски извјештаји,
као цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе узроковане преваром
или грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који садржи наше
мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања, али није
гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима ревизије
увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје.
Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја.
Због чињенице да се ревизија спроводи провјером на бази узорка и да у систему
интерних контрола и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења,
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор
поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном скептицизму,
укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским
извјештајима, насталих усљед преваре и грешке. Приликом процјене ризика, ревизор
разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију
финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су
одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања одвојеног мишљења
о ефективности интерних контрола. Ревизија такође укључује оцјену примијењених
рачуноводствених политика утемељених на временској неограничености пословања
и значајних процјена извршених од стране руководства, као и оцјену опште
презентације финансијских извјештаја.
Изјављујемо да смо поступили у складу са релевантним етичким захтјевима у вези
са независношћу. Остварили смо комуникацију са одговорним лицима субјекта
ревизије у вези са планираним обимом и временским распоредом ревизије, кључним
ревизијским питањима и другим важним питањима и значајним налазима ревизије,
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укључујући значајне недостатке у систему интерних контрола који се могу
идентификовати током ревизије.

Бања Лука, 13.08.2021. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с. р.
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ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији усклађености

Мишљење са резервом
Уз ревизију Консолидованих годишњих финансијских извјештаја Општинe Угљевик
за 2020. годину, извршили смо ревизију усклађености активности, финансијских
трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним
законским и другим прописима.
По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом,
активности, финансијске трансакције и информације исказане у Консолидованим
годишњим финансијским извјештајима Општине Угљевик за 2020. годину су, у свим
материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане.
Основ за мишљење са резервом
Ревизију усклађености смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора
Републике Српске и ISSAI 4000 – Стандард за ревизију усклађености.
Вјерујемо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да
обезбјеђују основ за наше мишљење о усклађености активности, финансијских
трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са прописима
којима су регулисане.
Као што је наведено под тачком 3. извјештаја:
У Општинској управи у току 2020. године запослено је 14 лица на одређено вријеме
по основу повећаног обима посла дуже од шест мјесеци у календарској години, што
није у складу са чланом 61. став (2) Закона о службеницима и намјештеницима у
органима локалне самоуправе.
Као што је наведено под тачком 5. извјештаја:
Начелник општине није предложио и Скупштина општине није донијела ребаланс
буџета у склaду са чланом 35. Закона о буџетском систему Републике Српске и
сходно томе вршила усклађивање буџетских средстава и издатака.
Скупштина општине није донијела План за измирење неизмирених обавеза Општине
сходно члану 30. став 1. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској.
Као што је наведено под тачком 6.1. извјештаја:
Извршење буџета Општине Угљевик није реализовано у складу са чланом 39. став
(2) и 40. ставови (1-3) Закона о буџетском систему Републике Српске, у погледу
планиране буџетске ликвидности у оквиру оперативних финансијских планова и
стварању обавеза и коришћењу средстава за намјене и до висине расположивих
средстава у буџету према утврђеним приоритетима.
Као што је наведено под тачком 6.1.2. извјештаја:
Општина Угљевик је у току 2020. године закључила 32 уговора о дјелу са 33
извршиоца у трајању од 15 дана до једне године за послове који представљају
редовну, основну дјелатност Општинске управе, супротно члану 205. став (1) Закона
о раду.
Јавна установа Центар за културу „Филип Вишњић“ је закључила 40 уговора о
привременим и повременим пословима са 19 извршилаца анагажованим на
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Угљевик за
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пословима који су у оквиру дјелтности Центра и за које су ангожавани запослени на
неодређено или одређено вријеме, супротно члану 204. став (1) Закона о раду. Исти
извршиоци по истеку периода до 90 дана за обављање одређеног привременог
посла ангажовани су поново на другим пословима на исти начин.
Одговорност руководства за усклађеност
Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја,
начелник општине је такође одговоран да осигура да су активности, финансијске
трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима у складу са
прописима којима су регулисане.
Одговорност ревизора за ревизију усклађености
Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша
одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности,
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима, у
свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане.
Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске
доказе о томе да ли је пословање Општине Угљевик 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 Угљевик.
Бања Лука, 13.08. 2021. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с. р.
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III

РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА

Препоруке везане за финансијске извјештаје
Препоручује се начелнику Општине Угљевик да обезбиједи да се:
1)

врши усклађивање помоћних евиденција са евиденцијама у главној књизи
непосредно прије пописа односно прије сачињавања финансијских
извјештаја у складу са чланом 17. став (4) Закона о рачуноводству и ревизији
Републике Српске и попис проводи у складу са чланом 17. став (5) и чланом
20. став (1) тачка 3) и став (2) Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине
и обавеза,

2)

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

3)

код нижих буџетских корисника врши корекција потраживања која нису
наплаћена дуже од 12 мјесеци у складу са чланом 73. став (2) Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике,

4)

врши разврставање и класификација дугорочних потраживања у складу са
чланом 62. став (3) Правилника о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике и МРС ЈС-1
Презентација финансијских извјештаја, параграфи 70, 71 и 76ц),

5)

улагања у нефинансијску имовину субјеката који немају статус буџетског
корисника врше у складу чланом 66. став (2) Правилника о рачуноводству,
рачунодственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике и чланом 40. Правилника о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике,

6)

врши класификација обавеза за грантове и дознаке на име социјалне заштите
које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова и расхода
обрачунског карактера у складу са чланом 81. и чланом 100. став (10)
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике и

7)

у Напоменама уз финансијске врше објелодањивања у складу са чланом 46.
Правилника о финансијском извјштавању буџетских корисника и захтјевима
МРС ЈС.

Препоруке везане за усклађеност
Препоручује се начелнику општине да обезбиједи да се:
1)

донесе план запошљавања у општинској управи у року од 30 дана од дана
ступања на снагу одлуке о усвајању буџета општине у складу са чланом 64.
став (1) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица
локалне самоуправе,

2)

уговори за услуге савјетовања, одржавања објеката и зелених површина у
мјесним заједницама, израде рекламног материјала, надзора над
извођењем радова, oдржавање хигијене, испитивање јавног мнијења
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Угљевик за
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додјељују примјењујући поступке набавке дефинисане чланом 6. Закона о
јавним набавкама,
3)

буџетска ликвидност планира на основу буџетских средстава и издатака у
оквиру оперативних финансијских планова и стварају обавезе и користе
средства за намјене до висине расположивих средстава утврђених
буџетом,

4)

ангажовање извршилаца по уговору о дјелу врши за послове који су ван
дјелатности општинске управе, у складу са чланом 205. став (1) Закона о
раду и закључивање уговора о привременим и повременим пословима код
нижих буџетских корисника врши у склaду са чланом 204 став (1) поменутог
закона и

5)

донесу интерни акти/правилници за додјелу средстава гранта (текућих и
капиталних) у складу са Методологијом управљања грантовима који се
финансирају или суфинансирају средствима буџета, те да се врши
планирање, извјештавање и контрола трошења средстава гранта у складу
с тим.

Препоручује се Скупштини општине:
6) да обезбиједи доношење ребаланса буџета, односно усклађивање
буџетских средстава и издатака сходно члану 35. Закона о буџетском
систему Републике Српске,
7) донесе План за измирење обавеза из претходног периода, сходно члану 30.
став 1. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској и
8) донесе стратегију развоја локалних путева и улица у насељу за
дестогодишњи период у складу са чланом 13. Закона о јавним путевима и
програм развоја спорта у складу са чланом 10. и 11. Закона о спорту.
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IV

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ

-

Закон о буџетском систему Републике Српске,

-

Одлука о усвајању буџету Општине Угљевик за 2020. годину,

-

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 јединица локалне
самоуправе,

-

Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске,

-

Закон о јавним набавкама,

-

Закон о раду,

-

Закон о порезу на доходак,

-

Закон о доприносима,

-

Закон о уређењу простора и грађењу,

-

Закон о водама,

-

Закон о јавним путевима,

-

Закон о комуналним таксама,

-

Закон о социјалној заштити,

-

Закон о спорту,

-

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

-

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

-

Методологија управљања грантовима за програме и пројекте који се
финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске (од
29.12.2014. године),

-

Правилник о садржају извјештаја и начину извјештавања о систему финансијског
управљања и контроле,

-

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
општинској управи Угљевик од 2018. године са измјенма и допунама,

-

Појединачни колективни уговор за запослене у Општинској управи Угљевик од
2018. године са измјенама и допунама и

-

други интерни акти Општине Угљевик.

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Угљевик за
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V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Општина Угљевик (у даљем тексту: Општина) простире се на површини од 170,42
км². Смјештена је у сјевероисточном дијелу Републике Српске. На подручју
Општине, према резултатима пописа из 2013. године, живи укупно 15.710
становника.
Према Одлуци Владе Републике Српске од 25.11.2019. године о степену
развијености јединица локалне самоуправе за 2020. годину Општина је сврстана у
развијене јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске,“
број 102/19 ).
Општина остварује своје надлежности садржане у Закону о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), као и друге надлежности
које јој се преносе другим законима. Органи Општине су Скупштина општине и
начелник општине. Скупштина је орган одлучивања и креирања политике Општине,
а чини је 23 одборника. Начелник заступа и представља Општину, руководи радом
Општинске управе и одговоран је за њен рад. Начелник је носилац извршне власти
у Општини.
Начелник општине утврђује структуру и унутрашњу организацију општинске управе.
Општинска управа је организована као орган општине, који своје надлежности,
изворне и повјерене, врши на територији Општине.
Ревизијом су обухваћени Консолидовани финансијски извјештаји Општине.
Поменуте извјештаје поред финансијских показатеља Општинске управе чине и
финансијски извјештаји нижих буџетских корисника јавних установа (у даљем тексту:
ЈУ) Центра за социјални рад Угљевик, Дјечијег обданишта „Душко Радовић”
Угљевик, Центра за културу „Филип Вишњић“ Угљевик, Спортско рекреациног
центра „Рудар“ Угљевик, Средњошколског центра „Михаило Петровић Алас“
Угљевик, Народне библиотеке и Агенције за развој малих и средњих предузећа
Угљевик.
На Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији за период 01.01-31.12.2020.
године није било примједби.
Препоруке дате у овом извјештају, у циљу њиховог наглашавања, болдоване
су и писане италик словима.

2.

Провођење препорука из претходног извјештаја

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске извршила је
финансијску ревизију Општине за 2016. годину. Од укупно датих 15 препорука (седам
за финансијске извјештаје и осам за усклађеност) проведене су четири препоруке
дате за финансијске извјештаје, једна препорука није актуелна усљед значајних
промјена законских и подзаконских аката везаних за финансијско извјештавање
буџетских корисника и двије препоруке нису провeдене.
Није проведена препорука која се односила на класификацију обавеза за субвенције
грантове и дознаке и сачињавање напомена уз финансијске извјештаје, што је
образложено под тачкама 6.3.2.1. и 6.7. извјештаја.
Проведене су три препоруке дате за усклађеност, три су проведене дјелимично, а
двије препоруке нису проведене.
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Дјелимично су проведене препоруке везане за поступке јавних набавки, уплату
припадајућих пореза и доприноса за лична примања и додјелу грантова, што је
образложено под тачкама 3, 4. и 6.1.2 1. извјештаја.
Нису проведене препоруке које су се односиле на реално планирање буџетских
средстава и издатака и стварање обавеза до висине расположивих средстава, што
је образложено под тачкама 5. и 6.1. извјештаја.

3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

Унутрашња организација и систематизација утврђена је правилницима,
појединачно, за сваког буџетског буџетских корисника на нивоу Општине.
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
Општинској управи („Службени билтен Општине Угљевик,“ број 4/18,
8/18,12/18,13/18, 3/19, 4/19, 5/19, 7/19, 7.1/19,1/20, 2/20, 5/20 и 6/20), уређени су
организационе јединице, њихов дјелокруг и међусобни односи, систематизација
радних мјеста (укупан број и назив радних мјеста, описи послова, потребан број
извршилаца и посебни услови за заснивање радног односа), правила
распоређивања и ревизија Правилника. Поред начелника систематизована су 104
радна мјеста са 151 извршиоцем (147 и 4 са ½ радног времена). Код нижих
потрошачких јединица, за које се средства за лична примања обезбјеђују у буџету
Општине, запослено је укупно 84 службеника и намјештеника.
На дан 31.12.2020. године у Општинској управи је поред начелника било укупно 133
запослених,111 на неодређено и 23 нa одређено радно вријеме. Радни однос је
престао за четири запослена у складу са законом. Са 58 лица са средњом и високом
стручном спремом у току 2020. године је закључен уговор о стручном
оспособљавању, у циљу стицања неопходног радног искуства потребног за стицање
услова за полагање стручног испита, односно за запошљавање. Пријем лица за
стручно оспособљавање вршено је по захтјеву, без утврђених критерија и
оглашавања (тачка 6.1.2.1 извјештаја).
У Општинској управи у току 2020. године извршен је пријем 14 лица на одређено
вријеме по основу повећаног обима посла дуже од шест мјесеци у календарској
години, што није у складу са чланом 61. став (2) Закона о службеницима и
намјештеницима у органима локалне самоуправе.
Општина је у току 2020. године закључила 32 уговора о дјелу са 33 извршиоца у
трајању од 15 дана до једне године за послове који представљају редовну, основну
дјелатност Општинске управе, суротно члану 205. став (1) Закона о раду („Службени
гласник Републике Српске“, број 1/16 и 66/18).
ЈУ Центар за културу „Филип Вишњић“ је закључио 40 уговора о привременим и
повременим пословима са 19 извршилаца анагажованим на пословима (који се
односе на помоћ у организацији културних догађаја, испитивање јавног мнијења,
одржавање хигијене као и послови у оквиру дјелатности Центра) за које су
ангажавани запослени на неодређено или одређено вријеме, супротно члану 204.
став (1) Закона о раду. Исти извршиоци су по истеку периода до 90 дана за
обављање одређеног привременог посла ангажовани поново на другим пословима
на исти начин.
Уговори о дјелу и уговори о повременим и привременим пословима закључивани су
за одређене услуге које захтијевају провођење одговарајућег поступка набавки у
склaду са Законом о јавним набавкама.
Нижи буџетски корисници, нису вршили усклађивање помоћних књига са главном
књигом непосредно прије пописа имовине и обавеза, односно прије сачињавања
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Угљевик за
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финансисјких извјештаја у складу са чланом 17. став (4) Закона о рачуноводству и
ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15 и
78/20).
Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године није обављен у
складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Републике Српске“, број: 45/16) јер:
-

-

извјештај Централне пописне комисије Општинске управе и ЈУ Центар за
културу „Филип Вишњић“, није достављен надлежном органу најкасније
мјесец дана прије истека рока за припрему и презентацију финансијских
извјештаја у складу са чланом 20. став (2) Правилника и
пописне листе нефинансијске имовине не садрже податке о стварним
вриједностима пописане имовине, као и књиговодствене вриједности,
извјештај о попису не садржи упоредни преглед стварног и књиговодственог
стања пописане имовине, у складу са чланом 17. став (5) и чланом 20. став
(1) тачка (3).

Документација, књиговодствене исправе у вези са насталим пословним догађајем
(одлуке Скупштине општине и др.) не достављају се правовремено лицима
задуженим за евидентирање и извјештавање у складу са чланом 9. став (5) и (6)
Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.
Уплата припадајућих доприноса није вршена истовремено са исплатом плата за
запослене у Општинској управи (кашњење уплата у трајању од једног до два
мјесеца) у складу са чланом 24. став (1) Закона о доприносима („Службени гласник
Републике Српске“, број 114/17 и 112/19).
Општина није донијела стратегију развоја локалних путева и улица у насељу за
дестогодишњи период у складу са чланом 13. Закона о јавним путевима („Службени
гласник Републике Српске“, број 89/13). Скупштина општине донијела је Одлуку о
управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и
некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на њима и Одлуку о
критеријумима и мјерилима за одређивање локалних путева и улица и путних
објеката на њима, а Планом капиталних улагања од 2018. године са измјенама и
допунама од 2019. и 2020. године, планирана су улагања у исте. Скупштина општине
донијела је Стратегију безбиједности друмског саобраћаја на подручју Општине
Угљевик. Није донесен ни програм развоја спорта у складу са члановима 10. и 11.
Закона о спорту ((„Службени гласник Републике Српске“, број: 4/02, 66/03, 73/08 и
102/08). Скупштина општине је донијела одлуку о финансирању/суфинансирању у
области спорта и физичке културе Општине Угљевик 2015. године којом је
прописала услове, критеријуме и начин расподјеле средстава за сва спортска
удружења и спортске субјекте на подручју Општине Угљевик.
Скупштина општине је 2020. годину донијела Програм коришћења средстава
уплаћених по основу накнада за коришћење природних и других добара од општег
инетерса, Програм распоређивања и усмјеравања средстава од експлоатације
минералних сировина, Програм рспоређивања и усмјеравања средстава од водних
накнада, Програм распоређивања и усмјеравања накнада за финансирање заштите
од пожара и Програм распоређивања и усмјеравања средстава од наканда за
промјену намјене пољопривредног зељишта уз претходно прибављене сагласности
надлежних министарстава.
Закључком Скупштине општине усвојени су и прихваћени извјештаји и информације
о реализацији претходно наведених програма и планова, као и информација о
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обавези поврата, ненамјенски утрошених средстава од накнада за финансирање
заштите од пожара и водних накнада.
У складу са Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 91/16) и Упутством о
начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и
контроле („Службени гласник Републике Српске“, број 99/17) именовано је
одговорно лице за успостављање, провођење и развој финансијског управљања и
контроле. Није донесен план активности на успостављању и развоју система
финансијског управљања и контроле за 2020. и 2021. годину, а нису сачињени
годишњи извјештај о провођењу планираних активности на успостављању и развоју
система финансијског управљања и изјаве у вези достигнутог степена развоја
система интерних финансијских контрола и планираним мјерама за успостављање
недостигнутог нивоа развоја система интерних финансијских контрола. Општина је
опредијељења да се у 2021. години ангажује стручна институција за реализацију
активности на развоју система интерних финансијских контрола. Општина није
уредила систем интерних контрола према дијелу одредби Закона о систему
интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и Упутства о
начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и
контроле јер није:
-

донијела акт о управљању ризицима којим се уређују организациони циљеви
и задаци, процјена ризика и управљање ризицима (члан 8. став (2) Закона) и
дефинисала кључне пословне процесе и успоставила књигу пословних
процеса (тачка 22.) подтачке 3), 4) и 5) наведеног Упутства.

Сходно горе наведеном и већини тачака овог извјештаја успостављени систем
интерних контрола није функционисао на начин да обезбиједи истинито и фер
извјештавање и усклађеност са важећим законима и прописима.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:

-

-

-

пријем запослених на одређено вријеме по основу повећаног обима
посла дуже од шест мјесеци у календарској години врши у складу са
чланом 61. став (2) Закона о службеницима и намјештеницима у
органима локалне самоуправе,
пријем извршилаца по уговору о дјелу врши у складу са чланом 205.
став (1) Закона о раду и закључивање уговора о привременим и
повременим пословима код нижих буџетских корсиника врши у склaду
са чланом 204 став (1) поменутог закона,
код нижих буџтеских корисника врши усклађивање помоћних
евиденција са евиденцијама у главној књизи непосердно прије пописа
имовине и обавеза, односно прије сачињавања финансијских
извјештаја у складу са чланом 17. став (4) Закона о рачуноводству и
ревизији Републике Српске и попис у складу са чланом 17. став (5) и
чланом 20. став (1) тачка 3) и став (2) Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним
стањем имовине и обавеза.

Препопручује се Скупштини општине да донесе стратегију развоја
локалних путева и улица у насељу за дестогодишњи период у складу са
чланом 13. Закона о јавним путевима и програм развоја спорта у складу са
члановима 10. и 11. Закона о спорту.
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4.

Набавке

Планом јавних набавки Општинске управе (укључујући пет измјена и допуна) за
2020. годину планиране су набавке укупне вриједности 9.018.159 КМ без пореза на
додату вриједност (у даљем тексту: ПДВ), од чега за набавку радова 7.780.804 КМ,
роба 113.190 КМ, услуга 840.165 КМ и набавке путем директног споразума 284.000
КМ.
У 2020. години проведене су набавке укупне уговорене вриједности 7.261.319 КМ
(без ПДВ-а) или 80% планом предвиђених набавки, а значајније су набавка радова
реконструкције и асфалтирања путева на подручју Општине која је реализована кроз
више поступака (око 2.700.000 КМ), уређење и опремање нове скупштинске сале
Општине (147.297 КМ), изградња тротоара (232.390 КМ), услуге зимског одржавања
путева (249.505 КМ) и друго. Набавке су проведене путем 43 отворена поступка, 13
конкурентских захтјева за доставу понуда, седам преговарачких поступака без
објаве обавјештења, 45 директних споразума, осам поступака набавке
неприоритетних услуга из Анекса II дио Б и један поступак изузет од примјене Закона
о јавним набавкама.
Ревизијским испитивањем обухваћено је 25 поступака набавки уговорене
вриједности 2.752.432 КМ (без ПДВ-а), односно 38% вриједности закључених
уговора.
За услуге савјетовања, одржавања објеката и зелених површина у мјесним
заједницама, израде рекламног материјала, надзора над извођењем радова,
oдржавње хигијене, испитивање јавног мнијења, за које су закључени уговори о
дјелу, и уговори о привременим и повременим пословима нису проведени поступци
јавних набавки у складу са чланом 6. Закона о јавним набавкама (тачка 3.
извјештаја).
Осим наведеног, у ревидираним поступцима набавки нису утврђене друге значајне
неправилности у примјени одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Српске“, број 38/14).
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се уговори за услуге
савјетовања, одржавања објеката и зелених површина у мјесним
заједницама, израде рекламног материјала, надзора над извођењем радова,
oдржавање хигијене, испитивање јавног мнијења додјељују примјењујући
поступке набавке дефинисане чланом 6. Закона о јавним набавкама.

5.

Припрема и доношење буџета

Скупштина општине Угљевик је 16.12.2019. године донијела Одлуку о усвајању
буџета општине Угљевик за 2020. годину у износу од 15.685.000 КМ и Одлуку о
извршењу буџета Општине Угљевик за 2020. годину („Службени билтен општине
Угљевик“, број 10/19). Планирани су порески приходи (5.005.000 КМ), непорески
приходи (6.394.000 КМ), грантови (150.000 КМ), трансфери између или унутар
јединица власти (181.000 КМ), примици за нефинансијску имовину (1.425.000 КМ),
примици од задуживања (2.500.000 КМ) и остали примици (30.000 КМ).
Одобрени расходи и издаци односе се на расходе за лична примања (4.513.259 КМ),
по основу коришћења роба и услуга (2.326.158 КМ), расходе финансирања и друге
финансијске трошкове (213.900 КМ), субвенције (350.000 КМ), грантове (1.050.000
КМ), дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова (932.070 КМ), расходе по судским рјешењима (53.200 КМ),
трансфере између и унутар јединица власти (13.000 КМ), издатке за нефинансијску
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имовину (5.180.206 КМ), издатке за отплату дугова (700.000 КМ) и остале издатке
153.207 КМ).
Проведенe су реалокације у укупном износу од 1.872.988 КМ, од којих је 47.719 КМ
између буџетских корисника. У периоду од 01.01-31.12.2020. године по основу
рјешења начелника Општине одобрено је коришћење буџетске резерве у износу од
196.400 КМ. Средства су реалоцирана нa одговрајући организациони код нижих
буџетских корисника.
Начелник општине није предложио ребаланс буџета сходно препорукама
Министарства финансија Републике Српске у погледу реалнијег планирања прихода
и расхода и Скупштина општине није донијела ребаланс буџета у склaду са чланом
35. Закона о буџетском систему Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16). Није вршено усклађивање буџетских
средстава и издатака, што је утицало на веће извршење расхода у односу на
средства.
План запошљавања у општинској управи Општине Угљевик за 2020. годину
начелник није донио у року од 30 дана од дана ступања на снагу одлуке о усвајању
буџета у складу са чланом 64. став (1) Закона о службеницима и намјештеницима у
органима локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).
Скупштина општине није донијела План за измирење неизмирених обавеза Општине
сходно члану 30. став 1. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској
(''Службени гласник Републике Српске“, број 94/15 и 62/18).
Препоручује се начелнику Општине да план запошљавања у општинској
управи доноси у року од 30 дана од дана ступања на снагу одлуке о усвајању
буџета општине у складу са чланом 64. став (1) Закона о службеницима и
намјештеницима у органима локлне самоуправе.
Препоручује се Скупштини општине да:

-

6.

обезбиједи доношење ребланса буџета, односно усклађивање
буџетских средстава и издатака сходно члану 35. Закона о
буџетском систему Републике Српске и
донесе План за измирење неизмирених обавеза Општине сходно члану 30.
став 1. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској.

Финансијски извјештаји

Општина је сачинила Консолидоване финансијске извјештаје за кориснике буџета
општине Угљевик у складу са чланом 26. Правилника о финансијском извјештавању
буџетских корисника и обрасце финансијских извјештаја са Напоменама доставила
Министарству финансија у складу са чланом 49. став 6. поменутог правилника.
Приликом израде консолидованих финансијских извјештаја за 2020. годину није
укључена нето имовина/капитал ЈУ „Дом здравља“ Угљевик кao и адекватно
укључивање капитала Јавног комуналног предузећа „Компред“ а.д. Угљевик, из
њихових биланса стања примјеном процента учешћа капитала Општине у основном
капиталу установа у складу са чланом 123. Правилника о рачуноводству,
рачуноводтвеним политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 115/17 и 118/18).
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се врши консолидација
ентитета јавног сектора који нису буџетски корисници у складу са чланом
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123. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.

6.1.

Извјештај о извршењу буџета

Извршење буџета Општине за период 01.01-31.12.2020. године исказано је у
обрасцима ПИБ и ПИФ.
У ПИБ-у су исказани упоредни прегледи планираних и остварених прихода и расхода
(осим расхода обрачунског карактера) и примитака и издатака у извјештајном
периоду исказаних на фонду (01). Фонд (01) представља буџет у ужем смислу осим
оних који се по посебним захтјевима, исказују на другим фондовима и обрасцу ПИФ
- Периодични извјештај о извршењу по свим рачуноводственим фондовима. У ПИБу (фонд 01) исказани су укупни приходи и примици у износу од 11.900.389 КМ и за
24% су нижи у односу на пројектоване буџетом. Значајнија одступања на ниже у
односу на пројектоване буџетом односе се на порез на лична примања и приходе од
самосталних дјелатности, порезе на имовину, приходе од закупа и ренте,
администаривне накнаде и таксе и комуналне накнаде, приходe од пружања јавних
услуга, концесионе накнаде и др.
Укупни расходи и издаци исказани су у износу од 15.423.547 КМ и за 2% су нижи од
одобрених буџетом. Одступања у односу на буџет на више односе се на расходе за
метеријал за посебне намјене, расходе за текуће одржавање, за стручне услуге,
остале некласификоване расходе, субвенције, грантове у земљи и дознаке
грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова и покривена су
реалокацијама (тачка 5. извјештаја).
Извршење буџета Општине није вршено у складу са чланом 39. став (2) и чланом
40. ставови (1-3) Закона о буџетском систему Републике Српске, у погледу
планиране буџетске ликвидности у оквиру оперативних финансијских планова и
стварању обавеза и коришћењу средстава за намјене и до висине расположивих
средстава у буџету према утврђеним приоритетима.
Препоручују се начелнику Општине да обезбиједи да се буџетска
ликвидност планира на основу буџетских средстава и издатака, у оквиру
оперативних финансијских планова и стварају обавезе и користе средства
за намјене до висине расположивих средстава утврђених буџетом.
Скупштина оштине је разматрала и усвојила извјештај о извршењу буџета за 2020.
годину на сједници од 28.05.2021. године („Службени билтен Општине Угљевик“,
број 6/21).

6.1.1.

Приходи и примици

Општина је исказала укупне приходе и примитке на нивоу Консолидованог
извјештаја о извршењу по рачуноводтвеним фондовима у ПИФ-у у износу од
12.146.409 КМ. У поступку консолидације извршена је елиминација у износу од
246.020 КМ, па приходи и примици након елиминације износе 11.900.389 КМ,
приходи 9.631.400 КМ и примици 2.268.989 КМ.

6.1.1.1.

Приходи

Укупни приходи исказани су у износу од 9.877.420 КМ, на фонду 01 (9.631.400 КМ) и
фонду 05 (246.020 КМ), а oдносе се на пореске приходе, непореске приходе,
грантове и трансфери између или унутар јединица власти.
Порески приходи исказани су у износу од 4.916.327 КМ, а односе се на порезе на
лична примања и приходе од самосталних дјелатности у износу од 644.733 КМ,
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порезе на имовину у износу од 364.879 КМ, индиректне порезе прикупљене преко
Управе за индиректно опорезивање БиХ у износу од 3.895.458 КМ и др.
Непорески приходи исказани су у износу од 4.148.706 КМ, а односе се на приходе од
закупа и ренте у износу од 27.589 КМ, накнаде и таксе и приходе од пружања јавних
услуга у износу од 4.118.966 КМ, остале непореске приходе у износу од 1.836 КМ и
др.
Административне и комуналне накнаде и таксе остварују се у складу са Одлукама о
општинским административним и комуналним таксама и Тарифи општинских
административних и комуналних такса. Одлуком о комуналној накнади утврђена је
обавеза плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке
комуналне потрошње. Комуналне таксе највећим дијелом се односе на таксе за
истицање фирми (198.187 КМ).
Накнаде по разним основама исказане у износу од 3.725.449 КМ, а односе се на
накнаде за уређење градског грађевинског земљишта (33.955 КМ), за коришћење
градског грађевинског земљишта (6.351 КМ), минералних сировина (13.747 КМ),
накнаде за промјену намјене пољопривреног земљишта (1.683 КМ), накнаде за
коришћење шума (2.990 КМ), накнаде за коришћење и заштиту вода (66.123 КМ),
средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара (31.682 КМ), накнаде
за воде (50.382 КМ), накнаде за коришћење комуналних добара (10.726 КМ),
концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката и природних и
других добара (3.504.162 КМ) и др.
Од 31.03.2018. године у складу са Законом о концесијама („Службени гласник
Републике Српске“, број: 59/13 и 16/18) обрачунава се концесиона накнада за
коришћење електроенергетских објеката у износу од 0,0033 КМ/kWh на званичном
обрачунском мјесту примопредаје електричне енергије, коју остварују јединице
локалне самоупарве на чијој територији се налазе електроенрегетски објекти у
складу са законом.
Приходи од пружања јавних услуга исказани су у износу од 123.809 КМ, а односе се
на властите приходе буџетских корисника.
Грантови су исказани у износу од 58.842 КМ, а чине их грантови у земљи, учешћа
грађана у финансирању заједничких пројеката са Општином (56.842 КМ) и грант од
ентитета за рaд комуналне полиције за вријеме пандемије Covid -19 (2.000 KM).
Tрансфери између или унутар јединица власти исказани су у износу од 507.525 КМ,
а односе се на трансфере између различитих јединица власти на фонду (01) у износу
од 261.505 КМ и трансфере унутар исте јединице власти у износу од 246.020 КМ,
који нису планирани.
Односе се на трансфер Министарства здарвља и социјалне заштите Републике
Српске према Центру за социјални рад за финансирање права утврђених у складу
са Законом о социјалној заштити (258.670 КМ), Министарства просвјете и културе за
установе предшколског образовања (1.691 КМ), друге трансфере од осталих
јединица власти (1.204 КМ) и трансфер од Фонда солидарности за обнову Републике
Српске по закључку Управног одбора од 22.06.2020. године за санацију посљедица
од Covida - 19 (246.020 КМ).

6.1.1.2. Примици
Примици су исказани у износу од 2.268.989 КМ на фонду 01. Односе на примитке за
нефинасијску имовину у износу од 69.166 КМ, од задуживања, од узетих зајмова у
износу од 1.977.795 КМ и остале примитке у износу од 222.028 КМ.
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Примици за нефинансијску имовину односе се на примитке од продаје земљишта.
Примици од задуживања се односе на примитке по основу повученог дијела
дугорочног кредита ( 1.377.795 КМ) одобреног од Комерцијалне банке а.д. Бања Лука
у износу од 2.500.000 КМ и краткорочног кредита у износу од 600.000 КМ одобреног
од Наше банке а.д. Бијељина.
Остали примици исказани су више у односу на пројектоване буџетом, а односе се на
наплаћена потраживања од Јавног фонда дјечије заштите Републике Српске по
основу родитељског одсуства (накнаде плата за родитељско одсуство која се
рефундира од фонда обавезног социјалног осигурањa) у износу од 107.646 КМ,
примитке за накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда
обавезног социјалног осигурања Јавног фонда здравственог осигурања у износу од
495 КМ, наплаћеног потраживања од ЈП „Еко -Деп“ у износу од 108.887 КМ и наплате
потраживања од предузећа „Услуге“ д.о.о. Угљевик по основу судске пресуде у
износу од 5.000 КМ.

6.1.2.

Расходи и издаци

Расходи и издаци су исказани у укупном износу од 15.669.567 КМ, на фонду 01 износ
од 15.423.547 КМ (расходи 10.487.215 КМ и издаци 4.936.332 КМ) и на фонду 05
износ од 246.020 КМ који је у процесу консолидације елиминисан у потпуности, а
односи се на трансфере унутар исте јединице власти.
Исказани су мање за 523.290 КМ јер је Општина усљед недостака средстава у буџету
расходе исказала у оквиру осталих расхода обрачунског карактера, што није у
складу са чланом 100. став (10) Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени
гласник Републике Српске“, број 98/16, 115/17 и 118/18).

6.1.2.1.

Расходи

Расходи на фонду 01 су исказани у износу од 10.487.215 КМ и чине их расходи за
лична примања запослених (4.403.963 КМ), расходи по основу коришћења робе и
услуга (2.638.271 КМ), расходи финансирања и други финансијски трошкови
(160.138 КМ), субвенције (914.972 КМ), грантови (1.340.164 КМ), дознаке на име
социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова
(1.010.677 КМ), расходи по судским рјешењима (11.913 КМ) и трансфери између и
унутар јединица власти (7.297 КМ).
Расходи за лична примања у потпуности су исказани на фонду 01, а односе се на
расходе за бруто плате запослених у износу од 3.273.552 КМ, бруто накнаде
трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада у износу од
1.011.781 КМ, накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског
одсуства и осталих накнада плата у износу од 90.340 КМ и отпремнине и једнократне
помоћи у бруто износу од 28.290 КМ. Исказани су мање за 376.291 КМ недостајућих
средстава у буџету за бруто плате и накнаде Општинске управе за мјесец децембар
и нижих буџетских корисника за период октобар, новембар и децембар 2020. године
(тачка 6.1.2. извјештаја).
Расходи по основу коришћења робе и услуга исказани су у укупном износу од
2.638.271 КМ, а чине их расходи по основу закупа (6.908 КМ), утрошка енергије,
комуналних, комуникационих и транспортних услуга (223.434 КМ), режијског
материјала (59.632 КМ), материјала за посебне намјене (59.470 КМ), текућег
одржавања (584.660 КМ) путовања и смјештаја (24.558 КМ), стручних услуга (366.400
КМ), услуга одржавања јавних површина и заштите животне средине, јавне расвјете
(400.276 КМ) и остали некласификовани расходи (912.933 КМ).
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Исказани су ниже за 9.494 КМ недостајућих средстава у буџету по основу осталих
некласификованих расхода, обавезa према физичким лицима код Општинске управе
и ЈУ Центр за социјални рад.
Расходи за стручне услуге највећим дијелом се односе на расходе по основу
информисања и медија (242.960 КМ), од којих је 74% код Општинске управе за
услуге медијског (радио-телевизијског) информисања грађана општине.
У оквиру осталих некласификованих расхода евидентирани су расходи по основу
бруто накнада ван радног односа у износу од 780.169 КМ. Односе се на накнаде за
рад 21 општинскoг одборника (184.181), накнаде лицима која се налазе на стручном
оспособљавању (207.330 КМ), по основу привремених и повремених послова (38.379
КМ), по основу уговора о дјелу (258.599 КМ) и др.
Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу Oштинске управе исказани су у износу
од 184.885 КМ, а исказани расходи по основу привремених и повремених послова
97% се односе на ЈУ Центар за културу „Филип Вишњић“.
Расходи финансирања и други финансијски трошкови односе се на расходе по
основу камата на примљене зајмове у земљи у износу од 143.863 КМ, сервисирања
примљених зајмова и затезних камата у износу од 14.755 КМ.
Субвенције се односе на субвенције за развој привреде и пољопривреде на подручју
општине Угљевик и одобрене су у складу са Правилником о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој привреде на територији општине
Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“, број 07/19, 09/19 и 6/20) и Одлуке о
условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне
производње на територији општине Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“,
број 1/20, 3/20 и 6/20). Одобрене су за подршку у набавци нове опреме и
механизације на пољопривредним газдинствима (235.417 КМ), за подршку у
инвестицијама у нове капацитете за смјештај стоке, складиштење, дораду, паковање
и прераду пољопривредних производа (12.961 КМ), за свеобухватну подршку
пољопривредним домаћинствима за пољопривредну производњу (271.422 КМ), за
подршку пчеларству (40.000 КМ), за набавку пластеника (30.677 КМ) и за остале
субвенције (28.483 КМ). Затим, подршку за запошљавање нових радника (48.000
КМ), за набавку опреме, машина и механизацију у привреди (221.758 КМ).
Грантови су исказани у износу од 1.340.164 КМ, а чине их текући грантови (740.787
КМ) и капитални грантови (599.377 КМ). Текући грантови се односе на текуће
грантове политичким организацијама (76.001 КМ), хуманитарним организацијама
(31.600 КМ), текуће грантови етничким и вјерским организацијама (69.099 КМ),
текуће грантове спортским и омладинским организацијама (250.740 КМ), текуће
грантове организацијама и удружењима за афирмацију породице, заштиту права
жена, дјеце, избјеглих и расељених лица, бораца и особа са инвалидитетом (105.700
КМ), текуће грантове организацијама и удружењима у области здравствене и
социјалне заштите, заштите животне средине и комуналне дјелатности (14.468 КМ),
текуће грантове организацијама и удружењима у области образовања, науке и
културе (32.012 КМ) текуће грантове организацијама и удружењима у области
економског и привредног развоја (15.000 КМ) и остале текуће грантове (146.168 КМ).
Осим удружењима грађана (62.500 КМ) и спортским удружењима (285.000 КМ),
додјела средстава гранта није извршена у складу са Методологијом управљања
грантовима за пројекте и програме који се финансирају или суфинансирају
средствима буџета Републике Српске (коју је донијело Министарство финансија
Републике Српске 2014. године) у дијелу доношења интерних аката/правилника,
начина додјеле средстава, извјештавања и контроле.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Угљевик за
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Капитални грантови се односе на капиталне грантове етничким и вјерским
организацијама и удружењима 61.000 КМ, капитални грант ЈУ „Дом здравља“
Угљевик 82.160 КМ (за адаптацију просторија и набавку медицинске опреме),
капиталне грантове школама 162.159 КМ, ЈКП „Компред“ а.д. Угљевик 17.963 КМ,
санацију кровова на стамбеним зградама 79.682 КМ, капиталне грантове спортским
удружењима 20.000 КМ, остало асфалтирање путева који нису у власништву
Општине Угљевик 138.220 КМ и остале капиталне грантове 38.193 КМ. Додијељени
су према захтјевима корисника гранта и Плану капиталних улагања, без утврђених
критерија и услова за остваривање права на додјелу.
Реализовани су и капитални грантови без обезбјеђења учешћа у суфинансирању
корисника, a представљају обавезан услов за реализацију гранта који су регулисани
уговором. Потцијењени су нaјмање за 64.190 KМ извршених улагања у водоводну и
канализациону инфраструктуру (тачка 6.3.1.2. извјештаја).
Препоручује се начелнику Општине да се донесу интерни акти/правилници
за додјелу средстава гранта (текућих и капиталних) у складу са
Методологијом управљања грантовима који се финансирају или
суфинансирају средствима буџета, те да се врши планирање,
извјештавање и контрола трошења средстава гранта у складу с тим и
надзор.
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина
и градова чине дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Општине у износу од
875.390 КМ и дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из
буџета Републике, општина и градова у износу од 135.287 КМ.
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Општине односе се на дознаке за
разне видове социјалних давања по основу права утврђених Законом о социјалној
заштити, а која се исплаћују преко Центра за социјални рад (414.132 КМ), помоћи
ученицима и студентима, стипендије (70.764 КМ), текуће помоћи - једнократне
помоћи грађанима (456.781 КМ), дознаке установама за смјештај штићеника (66.000
КМ) и капиталне помоћи (3.000 КМ). Потцијењене су за 135.162 КМ по основу
недостајућих средстава у буџету.
Трансфери између и унутар јединица власти исказани су у износу од 253.317 КМ.
Исказане трансфере на фонду 01 у износу од 7.297 КМ чине трансфери ентитету
5.988 КМ (обавеза према Фонду солидарности за дијагностику и лијечење дјеце у
иностранству по Закону о фонду солидарности за дијегностику и лијечење обољења,
стања и повреда дјеце у иностранству), трансфери јединицама локалне самоуправе
697 КМ и фондовима обавезног социјалног осигурања 612 КМ.
Трансфери унутар исте јединице власти на фонду 05 у износу од 246.020 КМ односе
се на трансфер по закључку Управног одбора Фонда солидарности за обнову
Републике Српске који је поступку консолидације елиминисан (тачка 6.1.1.1.
извјештаја).

6.1.2.2. Издаци
Издаци су исказани у укупном износу од 4.936.332 КМ на фонду 01, а односе се на
издатке за нефинансијску имовину (4.005.369 КМ), издатке за отплату дугова
( 688.545 КМ) и остале издатке (242.418 КМ).
Издаци за нефинансијску имовину односе се на издатке за изградњу и прибављање
зграда и објеката (2.641.094 КМ), инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката (932.005 КМ), набавку постројења и опреме (157.247
КМ), издатке за инвестиционо одржавање опреме (6.657 КМ), издатке за
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нематеријалну произведену имовину (5.311 КМ), за прибављање земљишта
(100.636 КМ), издатке за залихе материјала, робе, ситног инвентара (11.810 КМ) и
издатке за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми (150.609 КМ).
Прецијењени за 61 847 КМ по основу недостајућих средстава у буџету код ЈУ Центар
за социјални рад (2.343 КМ) и више исказаних издатака за улагања у туђе
некретнине, постројења и опрему (64.190 КМ).
Издаци за отплату дугова односе се на издатке за отплату главнице примљених
зајмова у земљи.
Остали издаци се односе на остале издатке (123.305 КМ) и из трансакција са
другим јединицама власти (119.113 КМ). Остали издаци се односе на обавезе из
претходне године у износу од 32.380 КМ које нису теретиле расходе и издатке по
основу принудне наплате од стране Министарства финансија Републике Српске за
неизмирење обавеза по основу ино кредита WB IDA 3672 од 08.06.2006. године,
WB IDA 3672-1 од 31.10.2006.године и WB IBRD 76290 од 15.05.2012. године за
доспјеле неизмирене обавезе за које је Општина Угљевик дала гаранције за ЈП
Регионална депоније „Еко Деп“ Бијељина у износу од 90.925 КМ.
Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти односе се на накнаде
плата за породиљско одсуство које се рефундирају од фондова обавезног
социјалног осигурања и на плату за вријеме боловања које се рефундирају од
фондова обавезног социјалног осигурања.

6.1.3.

Буџетски резултат

На фонду 01 у обрасцу ПИБ исказан је буџетски дефицит, у износу од 4.792.018 КМ,
а представља разлику између збира прихода (без прихода обрачунског карактера) и
примитака за нефинансијску имовину и збира расхода (осим расхода обрачунског
карактера) и издатака за нефинансијску имовину. Исказани дефицит по налазу
ревизије треба увећати најмање за 523.290 КМ по основу расхода обрачунског
карактера за обрачунате расходе за лична примања у износу од 376.291 КМ, расходе
по основу коришћења роба и услуга у износу од 9.494 КМ, дознаке на име социјалне
заштите које се исплаћују из буџета Републике општина и градова у износу од
135.162 КМ и издатке за нефинансијску имовину 2.343 КМ.
У Напоменама уз Kонсолидоване финансијске извјештаје објелодањено је да у
извјештају о извршењу буџета није исказано 523.290 КМ укалкулисаних обавеза
евидентираних у оквиру расхода обрачунског карактера.

6.1.4.

Нето финансирање

Нето финансирање чини збир нето примитака од финансијске имовине, нето
задуживања и осталих нето примитака и износа суфицита из ранијег периода који се
расподјељује. Нето финансирање у обрасцу ПИБ и ПИФ исказано је у позитивном
износу од 1.268.860 КМ.

6.1.5.

Разлика у финансирању

У ПИБ-у и ПИФ-у исказана је негативна разлика у финансирању 3.523.158 КМ, што
представља разлику између исказаних буџетских средстава (11.900.389.КМ) и
буџетских издатака (15.423.547 КМ).
Овако исказану разлику у финансирању треба увећати према налазу ревизије
најмање за 523.290 КМ.
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6.2.

Биланс успјеха

Приходи и расходи исказани у билансу успјеха, у односу на буџетске приходе и
расходе који се исказују у извјештајима ПИБ и ПИФ, који су објашњени под тачкама
6.1.1. и 6.1.2. овог извјештаја, већи су за приходе и расходе обрачунског карактера.

6.2.1.

Приходи

Приходи су у билансу успјеха исказани у износу од 12.711.502 КМ, а односе се на
пореске и непореске приходе, грантове, трансфере између или унутар јединица
власти (за које су oбјашњења наведена у тачки 6.1.1. овог извјештаја), као и приходе
обрачунског карактера.
Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 3.080.102 КМ, а односе на
приходе од усклађивања вриједности имовине у износу од 141.489 КМ, добитке од
продаје имовине у износу од 62.477 КМ, помоћи у натури у износу од 44.196 КМ и
остале приходе обрачунског карактера у износу од 2.831.940 КМ (евидентиране по
основу извјештаја из јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима
и доприносима за период 01.01-31.12.2020. године у износу од 2.170.086 КМ, остале
приходе обрачунског карактера 97.539 КМ, остале приходе обрачунског карактера
/потраживања од ЗП „Рите“ Угљевик 460.474 КМ и др).
Исказани су ниже најмање за 42.568 КМ, јер није извршено признавање
донација/помоћи у натури (10.268 КМ) и класификација дугорочних потраживања,
претходно исправљених, за које је одлуком Скупштине општине утврђен рок за
наплату дужи од једне године, а по основу судског поравнања (32.300 КМ) у складу
са чланом 137. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике.

6.2.2.

Расходи

Расходи су исказани у износу 13.947.118 КМ, а чине их текући расходи у износу од
10.479.918 КМ, трансфери између и унутар јединица власти у износу од 7.279 КМ (за
које су објашњења дата у тачки 6.1.2. овог извјештаја) и расходи обрачунског
карактера у износу од 3.459.903 КМ.
Расходи обрачунског карактера односе се на набавну вриједност реализованих
залиха у износу од 11.913 КМ, расходе по основу амортизације у износу од 2.612.980
КМ, расходе од усклађивања вриједности имовине у износу од 292.477 КМ, губитке
од продаје имовине у износу од 12.199 КМ, дате помоћи у натури у износу од 3.227
КМ, губитке по основу расходовања имовине 3.920 КМ и остале расходе обрачунског
карактера који се односе на укалкулисане расходе буџетских корисника у износу од
523.290 КМ и нису класификовани у складу са чланом 100. став (10) Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.
Расходи по основу амортизације односе се на амортизацију зграда и објеката,
опреме, биолошке имовине и нематеријалне произведене имовине.
Расходи од усклађивања вриједности имовине односе се на корекцију краткорочних
потраживања која нису наплаћена у року од 12 мјесеци. Исказани су ниже за најмање
11.243 КМ по основу неизвршене корекције ненаплаћених потраживања дуже од 12
мјесеци од Фонда здравственог осигурања Републике Српске, ЈУ Центар за
социјални рад (7.883 КМ) и ЈУ Дјечији вртић „Душко Радовић“ (3.360 КМ) што није у
складу са чланом 73. став 2. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
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Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се расходи обрачунског
карактера класификују у складу са чланом 100. став (10) Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике и код нижих буџетских корисника врши корекција
потраживања која нису наплаћена дуже од 12 мјесеци у складу са чланом 73.
став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.

6.2.3.

Финансијски резултат

У билансу успјеха за период од 01.01-31.12.2020. године исказан је негативан
финансијски резултат текуће године у износу од 1.235.616 КМ. На основу претходно
наведених налаза, негативан финансијски резултат текуће године треба кориговати
на 1.266.138 КМ. Разлика исказаног и ревизијом утврђеног финансијског резултата
текуће године образложена под тачком 6.2. извјештаја.

6.3.

Биланс стања

У Консолидованом билансу стања на дан 31.12.2020. године исказане су нето
пословна актива и пасива у износу од 64.415.828 КМ.

6.3.1.

Актива

6.3.1.1. Текућа имовина
Краткорочна финансијска имовина и разграничења исказани су у нето износу од
3.924.475 КМ (бруто вриједности у износу од 5.481.288 КМ и исправке вриједности у
износу од 1.556.813 КМ).
Готовина и готовински еквиваленти исказани су у износу од 65.255 КМ и односе се
на средства на трезорским жиро рачунима у износу од 63.332 КМ и средства у
благајнама у износу од 1.923 КМ.
Краткорочна потраживања исказана су у бруто вриједности у износу од 5.231.326
КМ, исправке вриједности у износу од 1.491.965 КМ и нето вриједности у износу од
3.739.361 КМ. Нето вриједност се односи на потраживања по основу продаје и
извршених услуга 6.270 КМ, потраживања од запослених 250 КМ, потраживања за
ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе 3.172.782 КМ и остала
краткорочна потраживања 560.059 КМ.
Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе највећим
дијелом се односе на потраживања за ненаплаћене остале порезе у износу од
1.087.214 КМ (порез на имовину 25.961 КМ, порез на приход од самосталних
дјелатности и у паушалном износу 38.311 КМ, порез на лична примања 171.917 КМ,
порез на непокретности 542.251 КМ, за пренос непокретности 25.474 КМ, општи
порез на промет и акцизе 279.754 КМ и др.), за ненаплаћене накнаде и таксе у износу
од 36.150 КМ, за ненаплаћене остале непореске приходе у износу од 2.049.418 КМ
(концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката 1.820.163 КМ,
концесионе накнаде за коришћење добара од општег интереса 68.563 КМ,
комуналне таксе на фирму 139.368 КМ и остале накнаде и таксе 21.324 КМ)
евидентиране на основу извјештаја из јединствене евиденције о пријављеним и
уплаћеним непореским приходима за перод 01.01-31.12.2020. године.
Коригована потраживања за ненаплаћене порезе исказана су у износу од 1.179.809
КМ. Коригована потраживања за ненаплаћене непореске приходе исказана су у
износу од 369.428 КМ, а коригована потраживања за ненаплаћене порезе и
доприносе у износу од 774.923 КМ евидентирана на основу извјештаја из
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јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима и доприносима за
период 01.01 - 31.12.2020. године, у складу са чланом 13. став (4) Правилника о
систему Пореског књиговодства у Републици Српској и Упутства о примјени МРС ЈС
23 - Приходи од трансакција које нису трансакције размјене.
Остала краткорочна потраживања односе се на потраживања од:
- ЈП регионална депонија „Еко-Деп“ Бијељина (90.925 KM) по основу измирених
обавеза по ино кредиту WB IDA 3672 од 08.06.2006.године, WB IDA 3672-1 од
31.10.2006.године и WB IBRD 76290 од 15.05.2012.године, за које је Општина
дала гаранције, а Министарство финансија Републике Српске извршило
принудну наплату,
- Адвокатске канцеларије Богдановић Биљана (2.412 KM) за више реализовани
износ по принудној наплати по пресуди Основног привредног суда у Бијељини
по приједлогу тражиоца извршења „Ракун“ д.о.о. Бијељина,
- ЗП „Рудник и термоелектрана“ Угљевик (460.474 КМ) по основу Уговора о
међусобном регулисању права и обавеза између ЗП „Рудник и
термоелектрана“ Угљевик и Општине Угљевик од 12.09.2014.године, за
измијештање гробља „Сарије“ Богутово Село, уређење гробља на новој
локацији у Забрђу и уређење градског гробља у Угљевику и др.
Спорна остала краткорочна потраживања у износу од 312.156 КМ, од чега се 310.120
КМ односи на Општинску управу, односе се на потраживање од:
„Грађење“ а.д. Угљевик у износу 282.390 КМ за дати аванс за изградњу
спортке хале, која су утужена,
- „Нискоградња“ а.д. Угљевик, у стечају, у износу 10.000 КМ по основу датог
аванса,
- ЈП Регионална депоније „Еко -Деп“ Бијељина у износу од 15.804 КМ по основу
принудне наплате од стране Министарства финансија Републике Српске за
измирене обавеза по ино кредитима за које је Општина дала гаранције и др.
Краткорочна разграничења исказана у бруто/нето износу од 29.761 КМ односе се на
краткорочно разграничене расходе авансне исплате (11.755 КМ) и остала
краткорочна разграничења (18.006 КМ) по основу неизмирених обавеза за накнаде
плата за вријеме родитељског одсуства које се рефундирају од фондова обавезног
осигурања и порезе и доприносе на накнаде плате за вријеме породиљског одсуства
који се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим
јединицама власти исказана су у нето износу од 90.098 КМ (бруто износ од 147.231
КМ и исправка вриједности од 57.133 КМ). Односе се на потраживања од ентитета
за порезе, доприносе и непореске приходе по основу расподјеле на дан
извјештавања (18.180 КМ), од Министарства здравља и социјалне заштите за
помоћи према Закону о социјалној заштити (19.924 КМ), од ЈУ Фонда за дјечију
заштиту Републике Српске по основу рефундација плата за породиљско боловање
(6.991 КМ), од ЈУ Фонда здравственог осигурања Републике Српске по основу
рефундација плата запослених за вријеме боловања (101.324 КМ (од чега је
коригован износ од 56.627 КМ) и по записницима Пореске управе Републике Српске
за приходе по различитим обрачунским периодима (1.320 КМ). Исказани су више за
најмање 11.234 КМ по основу неизвршене корекције потрживања од Фонда
здравственог осигурања Републике Српске која нису наплаћена дуже од 12 мјесеци
од рока доспијећа код нижих буџетских корисника (тачка 6.2.2. извјештаја).
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6.3.1.2. Стална имовина
Стална имовина исказана је у нето вриједности од 60.491.353 КМ. Сталну имовину
чине дугорочна финансијска имовина и разграничења (пласмани и потраживања) и
нефинансијска имовина у сталним средствима (произведена и непроизведена
стална имовина, драгоцјености, нефинансијска имовина у сталним средствима у
припреми и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми).
Дугорочна финансијска имовина и разграничења исказани су у бруто и нето износу
од 1.111.982 КМ, а односи се на дугорочне пласмане исказане у износу од 1.080.363
КМ и дугорочна потраживања исказана у износу од 31.619 КМ.
Дугорочне пласмане у потпуности чине акције и учешћа у капиталу у ЈКП „Компред“
а.д. Угљевик на дан 31.12.2020. године (акције у капиталу ЈКП „Компред“ а.д. у
почетној години износиле 1.342.294 КМ). Општина није извршила евиденцију у
оквиру дугорочних пласмана и трајних извора оснивачке улоге у ЈУ чији је оснивач
100%, а односе се на оснивачка улагања у ЈУ Центар за културу „Филип Вишњић“
2.000 КМ, ЈУ Агенција за развој малих и средњих предузећа 2.000 КМ, ЈУ СРЦ
„Рудар“ 1.000 КМ и ЈЗУ „Дом здравља“ Угљевик 680.545 КМ, што није у складу са
чланом 61. став (1) и (4) и 86. став (1) Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. У току ревизије
извршена је евиденција оснивачких улагања Општине у ентитете јавног сектора.
Дугорочна потраживања се односе на пореска потраживања за пореске приходе
(10.354 КМ) и непореске приходе (21.265 КМ) за која је продужен рок плаћања,
евидентирана на основу извјештаја из јединствене пореске евиденције о
пријављеним и уплаћеним порезима и доприносима за период 01.01.-31.12.2020.
године. Исказана су ниже за најмање 19.300 КМ по основу некласификованих,
неразврстаних исправљених потраживања за које је по основу закљученог судског
поравнања од 3.7.2020. године код Окружног привредног суда у Бијељини, на основу
Одлуке скупштине општине од 16.07.2019. године, утврђен рок наплате дужи од
једне године у складу са чланом 62. став (3) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике
и МРС ЈС -1 Презентација финансијских извјештаја, параграфи 70, 71 и 76ц).
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се врши разврставање
и класификација дугорочних потраживања у складу са чланом 62. став (3)
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике и МРС ЈС-1 Презентација финансијских
извјештаја, параграфи 70, 71 и 76ц).
Нефинансијска имовина у сталним средствима исказана је у нето износу од
59.379.371 КМ (бруто износ од 89.894.953 КМ и исправка вриједности у износу од
30.515.582 КМ), а односи се на произведену сталну имовину исказану у нето износу
од 41.910.291 КМ, непроизведену сталну имовину исказану у нето износу од
11.809.351 КМ, драгоцијености у износу од 110.622 КМ, нефинансијску имовину у
сталним средствима у припреми исказану у бруто и нето износу од 5.375.709 КМ и
улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми у износу од 173.398 КМ.
Произведену сталну имовину чине зграде и објекти у нето износу од 41.304.385 КМ,
опрема у нето износу од 560.041 КМ, биолошка имовина у нето износу од 1.309 КМ
и нематеријална произведена имовина у нето износу од 44.556 КМ.
Нето вриједност зграда и објеката чине стамбени објекти (550.303 КМ), пословни
објекти (15.159.685 КМ), саобраћајни објекти (22.334.207 КМ) и остали објекти
(6.801.451 КМ). У току године стављене су у употребу зграде и објекти бруто
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вриједности 1.243.485 КМ, од чега су пословни објекти и простори (344.623 КМ),
саобраћајни објекти (779.365 КМ) и остали објекти (119.497 КМ).
У посматраној години исказано је повећање вриједности опреме је по основу набавке
у износу од 157.247 КМ.
Нематеријална произведена имовина повећана је за набавке у износу од 12.306 КМ.
Смањење произведене сталне имовине односи се на опрему набавне вриједности
26.487 КМ, исправке вриједности 26.275 и нето вриједности 275 КМ по основу отписа
у току године и по одлуци о усвајању пописа имовине и обавеза на дан 31.12.2020.
године.
Непроизведена стална имовина односи се на земљиште у вриједности од 11.478.149
КМ и остала природна добра вриједности, шуме 330.887 КМ.
У току године исказано је смањење вриједности земљишта по основу продаје у
износу од 18.887 КМ и повећање вриједности земљишта по основу набавке и
куповине истог у износу од 74.531 КМ.
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми највећим дијелом се
односи на пословне објекте и просторе у припреми у износу од 806.155 КМ,
саобраћајне објекте у припреми у износу од 2.289.882 КМ и остале објекте у
припреми у износу од 1.970.404 КМ. Нове инвестиције и набавке у 2020. години
износе 3.842.950 КМ, а нефинансијска имовина у сталним средствима стављена је у
употребу у износу од 1.439.624 КМ (активирана вриједност путева и саобраћајница
774.110 КМ, пословних објеката 294.127 КМ, осталих објектата 171.951 КМ, опреме
115.640 КМ, земљишта 74.531 КМ и нематеријалне имовине 9.265 КМ).
Драгоцјености (умјетничка дјела) су исказане у вриједности од 110.622 КМ, највећим
дијелом се односи на умјетничке слике евидентиране код ЈУ Центар за културу
„Филип Вишњић“ Угљевик.
Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми исказана су у износу од
173.398 КМ, а односе се на улагања ЈУ Дјечији вртић „Душко Радовић“ у зграду која
јој је дата на коришћење, а власништво је Општине у износу од 22.788 КМ, улагања
Општинске управе у санацију објекта - фасаду ЈУ Средњошколски центар „Михаило
Петровић Алас“ Угљевик у износу од 68.244 КМ, изградња водоводне и
канализационе инфраструктуре - прикључци на више локација у износу од 49.058
КМ, одводња воде са путног појаса МЗ Мезграја 15.142 КМ, санација објеката мјесне
заједнице Доња Крћина коју Општинска упрва користи у закупу у износу од 18.176
КМ. Прецијењена су најмање за 155.222 КМ, као и издаци за улагања на туђим
некретнинама постројењима и опреми за 64.190 КМ, а потцијењени су зграде и
објекти за 91.032 КМ и капитални гарнтови за 64.190 КМ. Класификација и
евиденција наведених улагања није извршена у складу са чланом 40. Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике, према којем се улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми
односе на улагања која се врше на туђим средствима која су узета или добијена на
привремено коришћење ради обављања дјелатности и члана 66. став (1) тачка 1) и
став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
До завршетка ревизије извршена је корекција и евиденција извршених улагања у ЈУ
Средњошколски центар „Михaило Петровић Алас“ Угљевик и улагања ЈУ Дјечији
вртић „Душко Радовић“ у оквиру повећања вриједности зграда и објеката.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се улагања у
нефинансијску имовину субјеката који немају статус буџетског корисника
врше у складу чланом 66. став (2) Правилника о рачуноводству,
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рачунодственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике и чланом 40. Правилника о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.

6.3.2.

Пасива

Пословна пасива Општине на дан 31.12.2020. године исказана је у износу од
64.415.828 КМ, а односи се на краткорочне обавезе и разграничења, дугорочне
обавезе и разграничења и властите изворе.

6.3.2.1. Kраткорочне обавезе и разграничења
Краткорочне обавезе и разграничења су исказани у износу од 7.104.602 КМ, а
односе се на краткорочне финансијске обавезе у износу од 1.204.896 КМ, обавезе
за лична примања запослених у износу од 1.599.560 КМ, обавезе из пословања у
износу од 3.267.457 КМ, обавезе за расходе финансирања и друге финансијске
трошкове у износу од 71.737 КМ, обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име
социјалне заштите у износу од 851.290 КМ, остале краткорочне обавезе у износу од
3.911 КМ и краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим
јединицама власти у износу од 105.751 КМ.
Краткорочне финансијске обавезе се односе на обавезе по дугорочним зајмовима
који доспијевају на наплату до годину дана у износу од 604.896 КМ и по краткорочним
зајмовима у износу од 600.000 КМ. Обавезе по краткорочним зајмовима односе се
на обавезе по краткорочном кредиту по основу уговора о краткорочном револвинг
кредиту од 14.10.2020. године. Намјена кредита је измирење обавеза по основу
личних примања у износу од 300.000 КМ, осталих текућих расхода 100.000 КМ и
подстицаја за подршку привреде и пољопривреде и подстицаја свим привредним
субјектима којима је био забрањен рад због вируса „Covid-19“ у износу од 200.000
КМ. Општина као корисник кредита уговором се обавезала да кредит плати
једнократно према плану отплате.
Обавезе за лична примања запослених односе се на обавезе за бруто плате и за
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених у Општинској управи
и код нижих буџетских корисника.
Обавезе из пословања односе се на обавезе за набавку роба и услуга у земљи у
износу од 1.281.732 КМ, за набавку сталне имовине у земљи у износу од 1.328.545
КМ, према физичким лицима 410.312 КМ, за порезе и доприносе на терет
послодавца у земљи за накнаде за одборнички додатак, накнаде за чланове
управних одбора нижих буџетских корисника, накнаде по уговорима о дјелу и
привременим и повременим пословима, накнаде по уговорима за стручно
оспособљавање и остале накнаде по уговорима које се односе на физичка лица
237.668 КМ, остале обавезе у земљи у износу од 8.089 КМ и др.
Независном потврдом салда обавеза (конфирмацијом салда) са добављачима на
одабраном узорку нису утврђена значајна одступања.
Обавезе по основу трошкова финансирања односе се на обавезе за трошкове
финансирања зајмова у земљи 58.511 КМ, обавезе за камате на зајмове 13.210 КМ
и обавезе по основу затезних камата по кредитима 16 КМ.
Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите односе се на
обавезе за субвенције 495.086 КМ, обавезе за грантове 143.473 КМ и обавезе за
дознаке на име социјалне заштите 212.731 КМ.
Обавеза за субвенције, грантове и дознаке су потцијењене за најмање 371.414 КМ,
а обавезе из пословања прецијењене за исти износ и односе се на обавезе за
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набавку роба и услуга за 224.428 КМ, обавезе за набавку сталне имовине за 76.690
КМ, обавезе према физичким лицима за 43.433 КМ и обавезе за доприносе на терет
послодавца за 26.863 КМ. Обавезе за грантове и дознаке на име социјалне заштите
нису евидентиране у складу са чланом 81. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се код буџетских
корисника класификација обавеза за грантове и дознаке на име социјалне
заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова врши у
склaду са чланом 81. Правилника о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти
односе се на обавезе за порезе и доприносе и непореске приходе по записницима
из пореског књиговодства према ентитету (92.703 КМ), према јединицама локалне
самоуправе (7.438 КМ), обавезе према фондовима обавезног социјалног осигурања
(2.578 КМ) и др.
До краја рока за израду и достављање годишњих финансијских извјештаја, измирене
су краткорочне обавезе (за лична примања, обавезе из пословања и обавезе за
субвенције, грантове и дознаке) у износу од 3.130.287 КМ, док је остало неизмирено
2.769.419 КМ обавеза за лична примања, обавеза из пословања и обавеза за
субвенције, грантове и дознаке.
Општина није сачинила план измирења обавеза пренесених из претходног периода
(тачка 5. извјештаја).

6.3.2.2. Дугорочне обавезе и разграничења
Дугорочне обавезе и разграничења су исказани у износу од 3.158.613 КМ, а односе
се на дугорочне финансијске обавезе у износу од 2.835.673 КМ и дугорочна
резервисања у износу од 322.940 КМ.
Дугорочне финансијске обавезе односе се на обавезе по зајмовима примљеним од
банака за главницу:
-

-

-

дугорочног кредита за капитална улагања у износу од 897.058 КМ по уговору
закљученом са НЛБ Развојном банком а.д.Бања Лука oд 16.08.2013. године.
Кредит у износу од 4.000.000 КМ одобрен је на период од 10 година,
кредита за капитална улагања на подручју општине Угљевик у износу од
500.000 КМ по Уговору од 26.12.2016. године са Reiffaisen bank d.d.Сарајево.
Кредит у износу од 1.000.000 КМ је одобрен на период од 10 година и
кредита за капитална улагања на подручју Општине Угљевик по уговору од
20.11.2019. године закљученим са Комерцијалном банком а.д. Бања Лука са
роком отплате 96 мјесеци и 24 мјесеца грејс периода. Уговорени износ
кредита је 2.500.000 КМ, а повучени и искориштени дио кредита износи
1.438.615 КМ.

Дугорочна резервисања и разграничења се односе на донације у материјалним
средствима које су условљене од стране донатора и евидентиране у оквиру
дугорочно разграничених прихода. Односе се на неамортизовани дио зграде за
смјештај породица погинулих бораца и ратних војних инвалида (од 2019. године води
се пет станова) у износу од 210.430 КМ, куће за смјештај породица погинулих бораца
у износу од 82.843 КМ, ватрогасни камион у износу од 28.875 КМ и др.
У складу са чланом 72. став (2) Закона о дугу и гаранцијама Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 52/14 и 114/17) Општина је у
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Службеном гласнику Републике Српске, број 37/21 објавила Извјештај о стању дуга
и гаранција на дан 31.12.2020. године.

6.3.3.

Властити извори средстава

Властити извори исказани су у износу од 54.152.613 КМ, а чине их трајни извори
средстава у износу од 13.012.320 КМ, финансијски резултат ранијих година у износу
од 42.375.909 КМ и финансијски резултат текуће године који је негативан у износу
од 1.235.616 КМ.
Трајне изворе чини имовина која не подлијеже обрачуну амортизације, а чија
вриједност је утврђена у ранијим обрачунским периодима у износу од 12.931.957 КМ
и вриједност акција и учешћа у капиталу у зависним или повезаним лицима у износу
од 1.080.363 КМ.
Трајни извори су исказани ниже за 627.164 КМ по основу неевидентираних
оснивачких улога код нижих буџетских корисника ЈУ чији је Општина оснивач 100%
у износу од 5.000 КМ као и неевидентираног оснивачког улога у ЈЗУ „Дом здраља“
Угљевик у износу 680.545 КМ у складу са Одлуком Скупштине општине од
30.09.2019. године, према којој процијењена/утврђена нето вриједност капитала на
дан 31.12.2018. године представља оснивачки улог Општине (тачка 6.3.1.
извјештаја) и по основу више укњижених умјетничких слика у периоду од 01.01.2017.
године процијењене вриједности 58.381 КМ код ЈУ Центар за културу „Филип
Вишњић“ Угљевик. Евиденција примљених помоћи у натури, умјетничких слика, није
вршена у складу са чланом 137. Правилника о буџетским калсификацијам, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике (тачка 6.2.1.извјештаја).
До завршетка ревизије извршена је евиденција оснивачких улагања и исправка
грешке у евиденцији трајних извора и сходно томе није дата препорука.
Финансијски резултат ранијих година на дан 31.12.2020. године исказан је у износу
од 42.375.909 КМ. Састоји се од почетног салда 01.01.2019. године (42.144.449 КМ),
књижења у току 2020.године, у оквиру којих је књижење финансијског резултата из
2019. године у износу од 230.99 КМ, као и исправка грешака насталих у претходној
години у износу од 461 КМ у складу са МРС ЈС 3 - Рачуноводствене политике,
промјене рачуноводствених процјена и грешке. По налазу ревизије исти је мање
исказан за износ од 48.113 КМ усљед погрешно евидентираних трансакција из
ранијег периода, умјетничких дјела добијених на поклон послије 01.01.2017. године.
Финансијски резултат текуће године је негативан и износи 1.235.616 КМ, а по налазу
ревизије мање је исказан за 30.522 КМ.

6.3.4.

Ванбилансна евиденција

Ванбилансна актива и пасива исказане су у износу од 1.826.235 КМ. Евиденције се
односе на примљене гаранције као средства обезбјеђења извршења уговора
(335.527 КМ) и дате гаранције (429.601 КМ) ЈП „Еко - Деп“ Бијељина за задужења по
основу ино кредита, одобрене а неповучене кредите (1.061.385 КМ) и туђу опрему
на коришћењу (9.721 КМ).

6.4.

Биланс новчаних токова

У Консолидованом билансу новчаних токова исказани су приливи готовине по основу
прилива из пословних активности у износу од 9.604.927 КМ, прилива из
инвестиционих активности у износу од 69.166 КМ и прилива из активности
финансирања у износу од 2.199.823 KM.
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Одливи готовине су исказани по основу одлива из пословних активности у износу од
8.334.220 КМ, одлива из инвестиционих активности у износу од 3.029.396 КМ и
одлива из активности финансирања 630.034 КМ.
Нето смањење готовине и готовинских еквивалената износи 119.734 КМ по основу
оствареног позитивног тока готовине из пословних активности у износу од 1.270.707
КМ, негативног новчаног тока из активности инвестирања у износу од 2.960.230 КМ
и позитивног новчаног тока из активности финансирања у износу од 1.569.789 КМ.
Стање готовине на почетку периода износи 184.989 КМ, а на крају периода 65.255
КМ.
Биланс новчаних токова састављен је у складу чланом 42. Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника и МРС - ЈС 2 Извјештај о новчаним
токовима.

6.5.

Временска неограниченост пословања

У Напоменама уз консолидоване финансијске извјештаје за кориснике буџета
Општине Угљевик за период 01.01-31.12.2020. године је дато образложење у вези
сталности пословања у складу са МРС - ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја,
параграфи 15. ц) и 38. У Напоменама je наведено да су консолидовани годишњи
финансијски извјештаји за кориснике буџета општине Угљевик састављени у складу
са начелом сталности пословања јер се ради о јединици локалне самоуправе која
остварује редовне пореске и непореске приходе у складу са прописима и има
могућност одређивања висине пореских стопа и такси из своје надлежности.

6.6.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

На дан 31.12.2020. године против Oпштине се води одређен број судских спорова
(26) вриједности 200.004 КМ, а Општина је тужилац у два спора вриједности 812.117
КМ који не укључују затезне камате које могу настати по окончању спорова. У складу
са захтјевима МРС ЈС - 19 Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална
имовина Општина је објелоданила да се очекује да ће спорови бити ријешени у њену
корист.
Oкружни привредни суд у Бијељини је у поновном суђењу донио пресуду 28.10.2019.
године којом је обавезао туженог „ Грађење“ а.д. Угљевик да исплати Општини дуг у
износу од 774.816 КМ са затезном каматом од 29.07.2005. године до коначне исплате
и трошкове поступка по основу раскинутог уговора о извођењу радова на изградњи
фискултурне сале у Уљевику. На наведену пресуду тужени је изјавио жалбу.

6.7.

Напомене уз финансијске извјештаје

Уз финансијске извјештаје за 2020. годину сачињене су и Напомене, која пружају
неопходне опште податке о Општини, примијењеним прописима за израду годишњег
обрачуна, рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим политикама
у складу са чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских
корисника. У складу са праграфом 24. МРС ЈС 1 - Презентација финансијских
извјештаја, Општина је презентовала информације о коришћењу средстава у складу
са законски усвојеним буџетом, као и степен извршења укупних расхода и издатака
у односу на претходну годину.
Meђутим, Напомене не садрже додатне информације о коришћењу прихода по
основу финансијске помоћи за санацију посљедица и потешкоћа насталих усљед
ширења заразне болести изазване вирисом корона из средстава Фонда
солидарности за обнову Републике Српске презентованих у оквиру фонда 05 као и
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Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

додатне информације неопходне за разумијевање презентованих информација у
финансијском извјештају у складу са чланом 46. Правилника о финансијском
извјештавању буџетских корисника.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се у Напоменама уз
финансијске извјештаје врше објелодањивања у складу са чланом 46.
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и
захтјевима МРС ЈС.

Ревизијски тим
Мира Раљић, с. р.
мр Данијела Тепић, с. р.
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