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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Мишљење са резервом
Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општинe Милићи
који обухвата: Биланс стања на дан 31.12. 2021. 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 извјештај Општине Милићи истинито и
објективно приказују, у свим материјалним аспектима, финансијско стање имовине и
обавеза на дан 31.12. 2021. године и извршење буџета за годину која се завршава
на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања.
Основ за мишљење са резервом
Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике
Српске и релевантним ISSAI стандардима ревизије 2200-2810. Наша одговорност за
провођење ревизије детаљније је описана у пасусу Одговорност ревизора. Ревизију
смо спровели у складу са ISSAI 130 - Етичким кодексом, испунили смо наше остале
етичке одговорности и независни смо у односу на субјекта ревизије.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази, с обзиром на прописани оквир
финансијског извјештавања довољни и одговарајући и да обезбјеђују основ за наше
ревизијско мишљење о финансијском стању имовине, обавеза и извора и извршењу
буџета.
Као што је наведено под тачком 3. извјештаја:
Попис имовине и обавеза у Општинској управи са стањем на дан 31.12.2021. године
није извршен у складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и
обавеза, јер пописне листе нису овјерене од стране одговорног лица, није извршен
пренос података о стањима имовине и обавеза са документације која одражава
екстерну потврду стања и извјештај о попису не садржи преглед количинских
разлика између стварног и књиговодственог стања имовине и обавеза.
Такође, попис имовине и обавеза код нижих буџетских корисника није извршен у
складу са одредбама наведеног правилника јер пописне листе нису овјерене од
стране одговорног лица, није извршен пренос података о стањима имовине и
обавеза са документације која одражава екстерну потврду стања и извјештај о
попису не садржи упоредне прегледе стварног и књиговодственог стања пописане
имовине и обавеза.
Као што је наведено под тачком 6. извјештаја:
Приликом израде консолидованог финансијског извјештаја за 2021. годину није
извршена консолидација капитала предузећа „Комунално“ а.д. Милићи како је
дефинисано чланом 123. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Општина је
након укључивања капитала предузећа „Комунално“ а.д. Милићи из његовог биланса
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стања, примјеном процента учешћа капитала Општине у основном капиталу
контролисаног ентитета, за дио ефеката консолидације извршила корекцију трајних
извора средстава и финансијског резултата текуће године у консолидованом
билансу стања, што није у складу са наведеним чланом.
Као што је наведено под тачкама 6.1.2.1, 6.3.1.2.и 6.3.2.1. извјештаја:
Субвенције и обавезе за субвенције су прецијењене у износу од 37.566 КМ, јер је
Општина Милићи јавне приходе који нису дозначени исказала као субвенције и
обавезе за субвенције, што није у складу са чланом 81. и 94. став (3) Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.
Остала дугорочна потраживања и корекција осталих дугорочних потраживања су
потцијењени у износу 124.207 КМ, јер потраживања за јавне приходе (који нису
дозначени у ранијем периоду), нису евидентирана сходно члану 62. став (3)
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике и параграфом 70. и 71. МРС-ЈС 1 - Презентација
финансијских извјештаја, као и чланом 73. став (2) Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.7. извјештаја:
Напомене уз финансијске извјештаје Општине Милићи не садрже додатне
информације у складу са чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању
буџетских корисника и према захтјевима МРС-ЈС 1 - Презентација финансијских
извјештаја и нису објелодањена неусаглашена стања потраживања и обавеза, како
је дефинисано чланом 18. став (3) Закона о рачуноводству и ревизији Републике
Српске.
Напомене уз финaнсијске извјештаје код јавних установа за предшколско васпитање
и образовање Полетарац Милићи, Спортски центар Милићи и Народна библиотека
Милићи, нису састављене у складу са чланом 46. Правилника о финансијском
извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС-ЈС 1 - Презентација
финансијских извјештаја.
Временска неограниченост пословања
У Напоменама уз финансијске извјештаје је објелодањено да су консолидовани
годишњи финансијски извјештаји за кориснике буџета Општине Милићи састављени
у складу са начелом сталности пословања, јер Општина нема значајних
неизвјесности у вези истим.
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 2021. године. Ова питања смо размотрили у оквиру
ревизије финансијских извјештаја као цјелине, а у формирању нашег мишљења не
дајемо одвојено мишљење о тим питањима. Осим питања описаних у пасусу Основ
за мишљење са резервом нема других питања кoja треба објавити у извјештају о
ревизији.
Одговорност руководства за финансијске извјештаје
Начелник Општине Милићи је одговоран за припрему и фер презентацију
финансијских извјештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима
за јавни сектор и Међународним стандардима финансијског извјештавања. Ова
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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,
укључујући значајне недостатке у систему интерних контрола који се могу
идентификовати током ревизије.
Бања Лука, 09.08.2022. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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II

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији усклађености

Мишљење са резервом
Уз ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општинe Милићи за 2021.
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 Консолидованом
финансијском извјештају Општинe Милићи за 2021. 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 4. извјештаја:
Набавка услуга израде пројектне документације за изградњу административног
објекта – зграда Општине Милићи вриједности од 12.951 КМ је извршена без
проведене процедуре јавне набавке, што није у складу са чланом 6. Закона о јавним
набавкама.
За истоврснe набавке које се односе на електроинсталационе радове (14.024 КМ) и
услуге текућег одржавања јавне расвјете (17.999 КМ) извршено је дијељење набавки
и проведено више поступака путем директног споразума и конкурентског захтјева за
достављање понуда, а за дио наведених набавки нису донесене посебне одлуке о
покретању поступака и исте нису планиране, што није у складу са чланом 15. став
(6) и 17. став (1) Закона о јавним набавкама.
Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја:
Текући грантови организацијама и удружењима из области здравства додијељени
су према захтјеву корисника на име побољшања здравствене заштите, без
претходно утврђених критеријума и услова за остваривање права на додјелу.
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
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свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане.
Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске
доказе о томе да ли је пословање Општинe Милићи обухваћено према дефинисаним
критеријумима, усклађено са законским и другим прописима. Процедуре
подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са законима и
прописима који регулишу пословање Општинe Милићи.

Бања Лука, 09.08.2022. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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III

РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА

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

попис имовине и обавеза организује и проводи у складу са чланом 17. став
(8), 18. став (1) тачка 5) и 20. став (1) тачка 4) Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем
имовине и обавеза,

2)

у финансијским извјештајима Општине 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)

образац ПИБ – Периодични извјештај о извршењу буџета на
рачуноводственом фонду 01 – општи фонд, попуњава уношењем података на
основу стања одговарајућих конта у главној књизи, односно из базе
трезорског система пословања (СОФИ) у складу са чланом 5. став (4) и (5) и
18. став (1) и (2) тачка 6) Правилника о финансијском извјештавању буџетских
корисника,

4)

дугорочни пласмани и трајни извори по основу улога Општине у јавним
установама чији је Општина оснивач, остала дугорочна потраживања и
корекција вриједности осталих дугорочних потраживања евидентираjу и
класификују у складу са чланом 61. став (1) и (4), 62. став (3) и 86. став (1)
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике, чланом 73. став (2) Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике и параграфом 70. и 71. МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја,

5)

бруто накнаде по уговору о дјелу, субвенције и обавезе за субвенције јавним
нефинансијским субјектима у области пољопривреде, водопривреде и
шумарства, класификују у складу са чланом 81. и 92. став (10) и 94. став (3)
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике,

6)

у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањују све неопходне
информације у складу са чланом 46. Правилника о финансијском
извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС-ЈС 1 - Презентација
финансијских извјештаја и неусаглашена стања потраживања и обавеза, како
је дефинисано чланом 18. став (3) Закона о рачуноводству и ревизији
Републике Српске.

Препоручује се директору Јавне установе за предшколско васпитање и образовање
Полетарац Милићи, Јавне установе Центар за социјални рад Милићи, Јавне
установе Спортски центар Милићи, Јавне установе Средњошколски центар Милутин
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Миланковић Милићи и Јавне установе Народна библиотека Милићи да обезбиједи
да се:
7)

попис имовине и обавеза проводи у складу са одредбама Правилника о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са
стварним стањем имовине и обавеза.

Препоручује се директору Јавне установе за предшколско васпитање и образовање
Полетарац Милићи, Јавне установе Спортски центар Милићи и Јавне установе
Народна библиотека Милићи, да обезбиједи да се:
8) писана образложења уз обрасце годишњих финансијских извјештаја,
састављају у складу са чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању
буџетских корисника и параграфом 127, 128. и 129. тачка (а)-(ц) МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја.

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

набавке роба, услуга и радова врше примјењујући поступке дефинисане
законом и подзаконским актима уз примјену одговарајућих поступака набавки
и да се набавке које се проводе планирају или доносе посебне одлуке о
њиховом покретању у складу са чланом 6, 15. став (6) и 17. став (1) Закона о
јавним набавкама,

2)

интерним актима дефинишу правила и критеријуми за додјелу средстава
гранта.
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IV

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ
-

-

8

Закон о буџетском систему Републике Српске,
Закон о трезору,
Одлука о извршењу Ребаланса буџета Општине Милићи за 2021. 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 јединице локалне
самоуправе,
Закон о систему јавних служби,
Закон о раду,
Закон о порезу на доходак (Глава I-IV, VI, X и XII)
Закон о доприносима,
Закон о јавним набавкама,
Закон о уређењу простора и грађењу (члан 73-82 и 191),
Закон о водама (члан 188-195),
Закон о шумама (члан 89),
Закон о јавним путевима,
Закон о концесијама (члан 32),
Закон о заштити од пожара,
Закон о комуналним таксама,
Закон о комуналним дјелатностима (члан 6-12, 20-25 и 41),
Закон о социјалној заштити,
Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске,
Колективни уговор за запослене у општинској управи општине Милићи,
Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за
запослене у јавном сектору и Одлука о висини накнаде за службена путовања
у земљи и иностранству за запослене у Републици Српској,
Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем.
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V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Општина Милићи (у даљем тексту: Општина) је смјештена у источном дијелу
Републике Српске на површини од 288 км² и централни је дио регије Бирач. На
подручју Општине, према процјенама, живи око 10.500 становника у седам мјесних
заједница.
Општина остварује своје надлежности прописане Законом о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), као и друге
надлежности које јој се преносе другим законима. Органи Општине су Скупштина
општине и начелник општине. Скупштина општине, коју чини 19 одборника, је орган
одлучивања и креирања политике општине. Начелник заступа и представља
Општину, руководи радом Општинске управе и одговоран је за њен рад.
Према Одлуци Владе Републике Српске о степену развијености јединица локалне
самоуправе у Републици Српској за 2021. годину („Службени гласник Републике
Српске“ број 102/20), Општина је сврстана у средње развијене јединице локалне
самоуправе Републике Српске.
Под надлежношћу Општине су буџетски корисници Јавна установа Центар за
социјални рад Милићи (у даљем тексту: ЈУ), ЈУ за предшколско образовање и
васпитање Полетарац (у даљем тексту: ЈУ Полетарац Милићи) и ЈУ Спортски центар
Милићи, а ЈУ Народна библиотека Милићи и ЈУ Средњошколски центар „Милутин
Миланковић“ Милићи, који су финансирани из буџета Општине у дијелу
материјалних трошкова и набавке опреме. Финанасијски изјештаји ових буџетских
корисника су консолидовани у финансијском извјештају Општине и главна књига је
саставни дио трезора Општине.
Под надлежношћу Општине је и предузеће „Комунално“ а.д. Милићи.
На достављени Нaцрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији Општине за
период 01.01-31.12.2021. 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 2018. годину и сачинила Извјештај у којем је дато
13 препорука за отклањање утврђених неправилности (11 за финансијске извјештаје
и двије за усклађеност).
Општина је доставила Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске
одговор о предузетим радњама ради превазилажења пропуста и неправилности
утврђених у ревизијском извјештају број РВ 056-19, како је то прописано чланом 21.
став (3) Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број 98/05 и 20/14).
Од 11 препорука датих за финансијске извјештаје осам препорука је проведено,
једна је дјелимично и двије препоруке нису проведене.
Препорука дата Начелнику општине и директорима нижих буџетских корисника која
није проведена односи се на попис имовине и обавеза у складу са чланом 2. тачке
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Милићи
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2) и 3) Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза.
Препорука дата Начелнику општине која се односи на објелодањивање у
Напоменама уз финансијске извјештаје свих информација релевантних за
разумијевање финансијских извјештаја које захтијевају поједини МРС-ЈС, у складу
са параграфом 15(ц), 38, 127 (б) и (ц) и 128 МРС-ЈС 1 Презентација финансијских
извјештаја, а све у складу са чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању
буџетских корисника, није проведена.
Дјелимично проведена препорука дата Начелнику општине односи се на
консолидацију финансијских извјештаја контролисаних ентитета у консолидоване
финансијске извјештаје Општине у складу са чланом 123. став 2, 3. и 4. Правилника
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике.
Од двије препоруке за усклађеност дјелимично је проведена препорука која се
односи на провођење набавки поступцима јавних набавки у складу са чланом (6)
Закона о јавним набавкама и обезбјеђивање гаранција у складу са члановима 53.
став (3), тачка л) и 61. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама.

3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

Организација и функционисање система интерних контрола Општине су
дефинисани постојећим интерним актима (Статут, Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Милићи,
Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима из 2019.
године, Колективни уговор за запослене у локалној самоуправи Општине Милићи и
остали).
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе дефинисана су подручја одговорности, надлежности органа, број
извршилаца и друга значајна питања за функционисање Општине. Наведеним
Правилником систематизована су 52 радна мјеста са 65 извршилаца. На дан
31.12.2021. године у Општинској управи је запослено 55 извршилаца од којих су три
именована лица - функционера, 37 службеника и 15 намјештеника. На неодређено
вријеме су запослена 54 извршиоца и један на одређено вријеме, а једно именовано
лице - функционер је ангажован уговором о допунском раду. У 2021. години радни
однос су засновала четири извршиоца, а са шест лица је прекинут радни однос (пет
испуњавањем услова за пензионисање и један споразумни раскид радног односа).
У ЈУ Центар за социјални рад Милићи је запосленo седам извршилаца, шест на
неодређено вријеме и једно именовано лице, у ЈУ Полетарац Милићи 14 запослених
(на неодређено девет укључујући једно именовано лице, један приправник и четири
на одређено вријеме) и у ЈУ Спортски центар Милићи четири извршиоца (три на
неодређено и један на одређено вријеме).
У складу са одредбама Правилника о садржају извјештаја и начину извјештавања о
систему финансијског управљања и контроле („Службени гласник Републике
Српске“ број 1/22) Општина је сачинила годишњи извјештај електронским
попуњавањем обрасца Извјештај о спровођењу планираних активности на
успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле за 2021.
годину са прилозима.
Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године није обављен у
складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
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књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Републике Српске“ број 45/16 и 113/21 – у даљем тексту: Правилник о попису), јер:
- пописне листе нису овјерене од стране одговорног лица у складу са чланом 17.
став (8) Правилника о попису,
- није извршен пренос података о стањима имовине и обавеза са документације
која одражава екстерну потврду стања према члану 18. став (1) тачка 5)
Правилника о попису и
- Извјештај о попису у Општинској управи не садржи преглед количинских разлика
између стварног и књиговодственог стања имовине и обавеза према члану 20.
тачка 4) Правилника о попису, а код нижих буџетских корисника извјештај о попису
не садржи преглед количинских и вриједносних разлика између стварног и
књиговодственог стања имовине и обавеза и не садржи упоредне прегледе
стварног и књиговодственог стања пописане имовине и обавеза према члану 20.
став (1) тачка 3) и 4) Правилника о попису.
Успостављени систем интерних контрола није функционисао на начин да је
обезбиједио истинито и фер извјештавање и усклађеност, што је осим у овој тачки,
наведено у тачкама 4. и 6. извјештаја.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се попис имовине и
обавеза организује и проводи у складу са чланом 17. став (8), 18. став (1) тачка
5) и 20. став (1) тачка 4) Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза.
Препоручује се директору Јавне установе за предшколско васпитање и
образовање Полетарац Милићи, Јавне установе Центар за социјални рад
Милићи, Јавне установе Спортски центар Милићи, Јавне установе
Средњошколски центар Милутин Миланковић Милићи и Јавне установе
Народна библиотека Милићи да обезбиједи да се попис имовине и обавеза
проводи у складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења
пописа.

4.

Набавке

Планом јавних набавки за 2021. годину са осам измјена и допуна наведеног плана,
планирано је укупно 55 поступка јавних набавки вриједности 1.569.300 КМ без пореза
на додату вриједност (у даљем тексту: ПДВ), од чега су набавке роба (88.817 КМ),
услуга (131.836 КМ) и радова (1.348.647 КМ).
У току 2021. године проведен је 51 поступак јавних набавки у вриједности од 1.057.530
КМ (без ПДВ-а), путем 12 отворених поступака (774.730 КМ), девет поступака
упућивањем конкурентског захтјева за доставу понуда (184.019 КМ) и 30 поступака
путем директног споразума (98.781 КМ). Набавке се највећим дијелом односе на
асфалтирање и реконструкцију локалних путева и улица на подручју Општине Милићи
на основу оквирног споразума закљученог у току 2019. године, које су у току 2021.
године реализоване у износу од 335.849 КМ и припремне радове на изградњи
општинског административног центра (341.880 КМ).
Ревизијским испитивањем обухваћено је 15 поступака набавки вриједности 732.517
КМ (без ПДВ-а) или 69% од вриједности проведених поступака.
Код ревизијом обухваћених набавки утврђена су одступања у примјени Закона о
јавним набавкама („Службени гласник Републике Српске“ број 38/14) код ревизијом
обухваћених набавки и то:
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Милићи
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-

извршено је дијељење предмета набавки јер су проведена два поступка путем
директног споразума за набавку електроинсталационих радова (14.024 КМ), а
за услуге текућег одржавања јавне расвјете, након проведеног директног
споразума вриједности од 5.999 КМ, проведен је конкурентски захтјев за
достављање понуда са истим понуђачем на износ од 12.000 КМ, што није у
складу са чланом 15. став (6) закона, који дефинише да уговорном органу није
дозвољено дијељење предмета набавке с намјером избјегавања примјене
одговарајућег поступка дефинисаног овим законом,

-

поступци јавних набавки проведени путем директног споразума за набавку
електроинсталационих радова (7.012 КМ) и конкурентског захтјева за
достављање понуда (12.000 КМ) нису планирани планом јавних набавки и нису
донесене посебне одлуке о покретању поступка, што није у складу са чланом
17. став (1) закона, којим је дефинисано да уговорни орган може започети
поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у плану набавки или када
уговорни орган донесе посебну одлуку о покретању поступка јавне набавке,

-

Општина је за услуге израде пројектне документације за изградњу
административног објекта – зграда општине Милићи потписала уговор о дјелу
са физичким лицем у износу од 12.951 КМ, без провођења процедуре јавне
набавке, што није у складу са чланом 6. закона, којим је прописано да уговорни
орган додјељује уговоре о јавној набавци примјењујући поступке дефинисане
законом и подзаконским актима.

Нижи буџетски корисници (ЈУ Центар за социјални рад Милићи и ЈУ Полетарац
Милићи) су проводили јавне набавке на основу посебних одлука, а ЈУ Спортски
центар Милићи није имао јавних набавки у току године.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се набавке роба, услуга
и радова врше примјењујући поступке дефинисане законом и подзаконским
актима уз примјену одговарајућих поступака набавки и да се набавке које се
проводе планирају или доносе посебне одлуке о њиховом покретању у складу
са чланом 6, 15. став (6) и 17. став (1) Закона о јавним набавкама.

5.

Припрема и доношење буџета

Скупштина општине Милићи је 30.12.2020. године донијела Одлуку о усвајању
буџета за 2021. годину у износу од 5.669.550 КМ („Службени гласник општине
Милићи“ број 7/20), а Одлуку о усвајању Ребаланса буџета Општине Милићи за 2021.
годину дана 21.12.2021. године („Службени гласник општине Милићи“, број 7/21) у
износу од 6.524.910 КМ. Ребалансом буџета су одобрена средства за текуће расходе
(4.663.800 КМ), издатке за нефинансијску имовину (1.204.190 КМ), издатке за
финансијску имовину и отплату дугова (584.910 КМ) и остале издатке (72.010 КМ).
Приходи су планирани у износу од 6.061.700 КМ, примици за нефинансијску имовину
(20.830 КМ), остали примици (42.850 КМ) и расподјела суфицита из ранијих периода
у износу од 399.530 КМ.
Након Ребаланса буџета донесене су двије Одлуке о прерасподјели буџетских
средстава у оквиру и између потрошачких јединица у износу од 123.720 КМ, у складу
са Одлуком о извршењу Ребаланса буџета Општине Милићи.
Према члану 9. став (4) Закона о фискалној одговорности у Републици Српској
(''Службени гласник Републике Српске'' број 94/15 и 62/18) Општина је сачинила
План измирења обавеза пренесених из претходног периода за који је обезбијеђена
сагласност Фискалног савјета Републике Српске.
12

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Милићи
за период 01.01-31.12.2021. године

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

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

6.

Финансијски извјештаји

Општина је сачинила Консолидовани финансијски извјештај за Општинску управу,
ЈУ Полетарац Милићи, ЈУ Центар за социјални рад Милићи, ЈУ Спортски центар
Милићи, ЈУ Народну библиотеку Милићи и ЈУ Средњошколски центар „Милутин
Миланковић“ Милићи на обрасцима прописаним Правилником о финансијском
извјештавању буџетских корисника (''Службени гласник Републике Српске'', број
15/17).
Приликом израде консолидованог финансијског извјештаја за 2021. годину није
извршена консолидација капитала предузећа „Комунално“ а.д. Милићи како је
дефинисано чланом 123. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике (''Службени
гласник Републике Српске'' број 115/17 и 118/18), јер је Општина након укључивања
капитала предузећа „Комунално“ а.д. Милићи из његовог биланса стања, примјеном
процента учешћа капитала Општине у основном капиталу контролисаног ентитета,
за дио ефеката консолидације извршила корекцију трајних извора средстава и
финансијског резултата текуће године у консолидованом билансу стања (тачке
6.3.1.2. и 6.3.3. извјештаја).
Приликом сачињавања обрасца ПИБ није извршено уношење података на основу
стања одговарајућих конта у главној књизи, односно из базе трезорског система
пословања (СОФИ) како је дефинисано чланом 5. став (4) и (5) Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника. Извршење буџета у обрасцу ПИБ
је исказано више за унос података са фонда грантова (фонд 03), што није у складу
са чланом 18. став (1) и (2) тачка 6) Правилника о финансијском извјештавању
буџетских корисника. Наведеним одредбама је дефинисано да образац ПИБ
представља упоредни преглед планираних и остварених прихода и расхода и
примитака и издатака у извјештајном периоду, исказаних на општем
рачуноводственом фонду 01, односно у колону 6 обраца ПИБ – Извршење, се уносе
износи буџетских средстава и буџетских издатака извршених у извјештајном
периоду.
Трезорски образац ПИБ је сачињен на основу стања одговарајућих конта у главној
књизи, односно из базе трезорског система пословања (СОФИ).
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи:
-

-

да се у финансијским извјештајима Општине 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
и
образац ПИБ – Периодични извјештај о извршењу буџета на
рачуноводственом фонду 01 – општи фонд попуњава уношењем
података на основу стања одговарајућих конта у главној књизи,
односно из базе трезорског система пословања (СОФИ) у складу са
чланом 5. став (4) и (5) и 18. став (1) и (2) тачка 6) Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника.
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6.1.

Извјештај о извршењу буџета

Извршење буџета Општине за период 01.01-31.12.2021. године исказано је у
обрасцу ПИБ – Периодични извјештај о извршењу буџета на рачуноводственом
фонду 01 – општи фонд, што представља буџет у ужем смислу (у даљем тексту:
ПИБ) и обрасцу ПИФ – Периодични извјештај о извршењу по свим рачуноводственим
фондовима (у даљем тексту: ПИФ).
Укупни приходи и примици у обрасцу ПИБ су исказани у износу од 6.245.038 КМ, за
2% виши у односу на Ребаланс буџета, а укупни расходи и издаци исказани у износу
од 6.156.126 КМ, за 6% нижи у односу на Ребаланс буџета.
Скупштина Општине је 29.04.2022. године донијела Одлуку о усвајању
Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета општине Милићи за период 01.0131.12.2021. године („Службени гласник општине Милићи“ број 2/22).

6.1.1.

Приходи и примици

Општина је исказала приходе у укупном износу од 6.350.209 КМ, од чега су на фонду
01 у износу од 6.166.800 КМ и на фонду 03 у износу од 183.409 КМ. Примици су
исказани на фонду 01 у укупном износу од 78.238 КМ.

6.1.1.1. Приходи
Порески приходи су исказани у износу од 4.309.682 КМ. Највећим дијелом их чине
индиректни порези наплаћени преко Управе за индиректно опорезивање БиХ (у
даљем тексту: УиО БиХ - 3.881.964 КМ), порези на лична примања (211.487 KM),
порези на имовину (185.814 КМ) и приходи од самосталних дјелатности (20.860 КМ).
Порески приходи су усаглашени са Министарством финансија Републике Српске.
Непорески приходи исказани су у износу од 1.097.868 КМ. Чине их највећим дијелом
накнаде по разним основама (820.935 КМ), приходи од пружања јавних услуга
(86.590 КМ), административне накнаде и таксе (30.532 КМ), комуналне накнаде и
таксе (55.826 КМ), приходи од закупа и ренте (5.133 КМ) и остали непорески приходи
(92.677 КМ) који се у највећем износу од 68.402 КМ односе на рефундације плата
приправника од ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске и приходе од
самодоприноса за изградњу путева (19.000 КМ).
Административне и комуналне накнаде и таксе се остварују у складу са Одлукама о
општинским административним и комуналним таксама и Тарифама општинских и
административних такси. Одлуком о комуналној накнади утврђена је обавеза
плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне
потрошње, а комуналне таксе се највећим дијелом односе на таксе за истицање
фирми (47.685 КМ).
Накнaде по разним основама се највећим дијелом односе на накнаде за коришћење
минералних сировина – руда боксит (394.661 КМ), коришћење шума и шумског
земљишта (254.685 КМ), комуналне накнаде (50.632 КМ), средства за финансирање
посебних мјера заштите од пожара (27.523 КМ), концесионе накнаде за коришћење
електроенергетских објеката (18.466 КМ) и накнаде за коришћење и заштиту вода
(18.277 КМ).
Скупштина општине је по основу намјенских накнада усвојила програме/планове о
утрошку намјенских средстава. За 2021. годину донесени су Програм кориштења
средстава од накнада за експлоатацију минералних сировина, Програм утрошка
средстава од накнаде за шуме, Програм кориштења средстава посебних намјена од
водних накнада и План утрошка средстава од накнада за заштиту од пожара, за које
су сачињени и усвојени засебни извјештаји о намјенском утрошку средстава.
14

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Милићи
за период 01.01-31.12.2021. године

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

Грантови (на фонду 01) су исказани у износу од 171.379 КМ и највећим дијелом се
односе на грантове у земљи по основу суфинансирања пројеката асфалтирања
дионица (пет) путева и улица на територији Општине (118.000 КМ) и финансирања
асфалтирања дионице пута Заграбница-Побуђаци (32.879 КМ), по уговорима
закљученим са Федералним министарством расељених лица и избјеглица.
Трансфери између различитих јединица власти су исказани у износу од 771.280 КМ
(на фонду 01 износ од 587.871 КМ и фонду 03 износ од 183.409 КМ).
Трансфери на фонду 01 се у најзначајнијим износима односе на средства
додијељена од стране Републичког секретаријата за расељена лица и миграције
Републике Српске (98.070 КМ), средства Владе Републике Српске (81.740 КМ) за
инвестицино улагање у инфраструктурне објекте и средства Министарства здравља
и социјалне заштите Републике Српске за социјална примања, личне инвалиднине
(354.776 КМ).
Трансфери на фонду 03 се односе на донаторска средства по Одлуци Владе
Републике Српске о прихатању донаторских средстава Владе Републике Србије
(„Службени гласник Републике Српске“ број 48/19) и Споразуму о финансирању
пројеката донаторским средствима у оквиру механизма сарадње по Споразуму о
успостављању специјалних и паралелних веза између Републике Српске и
Републике Србије закљученог са Владом Републике Српске - Министарством
финансија у току 2019. године на износ од 586.749 КМ за финансирање пројекта
„Реконструкција водоводне мреже“ (тачка 6.3.1.2. извјештаја).

6.1.1.2. Примици
Примици су исказани у износу од 78.238 КМ на фонду 01. Односе се на примитке за
нефинансијску имовину у износу од 21.086 КМ и остале примитке у износу од 57.152
КМ.
Примици за нефинансијску имовину се највећим дијелом односе на примитке од
продаје земљишта (18.836 КМ).
Остали примици се односе на наплаћена потраживања од Јавног фонда за дјечију
заштиту по основу рефундације накнаде плате за породиљско одсуство (44.099 КМ)
и пренос средстава са трансакционог рачуна ЈЗУ Дом здравља „Свети Никола“
Милићи (13.053 КМ) према инструкцији Министарства финансија Републике Српске,
који је са датумом 01.01.2022. године укључен у систем трезора Општине (тачка
6.3.1.1. извјештаја).

6.1.2.

Расходи и издаци

Расходи и издаци су исказани у укупном износу од 6.321.465 КМ, од чега су на фонду
01 у износу од 6.156.126 КМ (расходи 4.599.063 КМ и издаци 1.557.063 КМ) и на
фонду 03 издаци у износу од 165.339 КМ.

6.1.2.1. Расходи
Расходи фонда су у цијелости исказани на фонду 01 и односе се на текуће расходе
у износу од 4.559.827 КМ и трансфере између или унутар јединица власти у износу
од 39.236 КМ.
Текуће расходе чине расходи за лична примања запослених (1.862.511 КМ),
расходи по основу кориштења роба и услуга (971.282 КМ), расходи финансирања и
други финансијски трошкови (97.314 КМ), субвенције (183.252 КМ), грантови (414.000
КМ), дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова (1.029.379 КМ) и расходи по судским рјешењима (2.089 КМ).
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Милићи
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Расходи за лична примања се односе на расходе за бруто плате запослених
(1.475.412 КМ), бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по
основу рада (304.656 КМ), накнаду плате запослених за вријеме боловања,
родитељског одсуства и осталих накнада (46.404 КМ) и расходе за отпремнине и
једнократне помоћи (36.039 КМ).
Основ за обрачун плата и накнада запослених у Општинској управи су Посебни
колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број 20/17, 85/18, 86/18 и 21/20) и Колективни
уговор за запослене у локалној самоуправи Општине Милићи („Службени гласник
Општине Милићи“ број 5/17, 6/18 и 3/21), а за функционере Одлука о утврђивању
плата функционера општине („Службени гласник Општине Милићи“ број 11/13, 2/16,
10/16, 1/19 и 2/19). Одлукама начелника општине цијена рада за 2021. годину
утврђена је у износу од 110 КМ.
Обрачун и исплата личних примања запосленима су извршени у складу са законским
одредбама.
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по
основу рада највећим дијелом се односе на накнаде за топли оброк (114.310 КМ),
регрес (49.140 КМ), превоз (37.537 КМ), остале награде у нето износу од 1.200 КМ и
припадајуће порезе и доприносе (100.146 КМ).
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи се највећим дијелом односе на
отпремнину за одлазак у пензију (22.588 КМ), новчану помоћ запосленима у случају
смрти члана уже породице (5.588 КМ) и у случају болести или теже инвалидности
(6.083 КМ).
Расходе по основу кориштења роба и услуга чине расходи по основу утрошка
енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга (148.721 КМ), за
режијски материјал (30.439 КМ), за материјал за посебне намјене (15.842 КМ), за
текуће одржавање (154.806 КМ), путовања и смјештаја (15.580 КМ), за стручне
услуге (91.620 КМ), услуга одржавања јавних површина и заштите животне средине
(251.481 КМ) и остали некласификовани расходи (262.793 КМ).
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних
услуга се највећим дијелом односе на расходе по основу утрошка електричне
енергије (31.168 КМ), природног гаса (40.026 КМ), услуге коришћења фиксног
телефона (16.886 КМ) и поштанске услуге (11.732 КМ).
Расходи за режијски материјал се у најзначајнијем износу односе на расходе за
папир, регистраторе, фасцикле и канцеларијски материјал (16.014 КМ).
Расходи за материјал за посебне намјене (15.842 КМ) се највећим дијелом (13.352
КМ) односе на расходе за набавку хране за потребе ЈУ Полетарац Милићи.
Најзначајнији расходи за текуће одржавање се односе на одржавање објеката
друмског саобраћаја (локалних путева и санације локалних путева – 109.764 КМ),
електричних инсталација (22.539 КМ) и специјалне опреме (5.517 КМ).
Расходи по основу путовања и смјештаја се у најзначајнијим износима односе на
расходе по основу утрошка бензина и нафте (13.959 КМ). Општина располаже са пет
службених аутомобила, а Територијална ватрогасна јединица (која је у саставу
Општинске управе) са пет професионалних возила.
Расходи за стручне услуге се у најзначајнијим износима односе на расходе за услуге
израде пројектне документације (15.885 КМ), објављивања тендера, огласа и
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информативних текстова (8.953 КМ), процјенитељске (9.913 КМ) и остале стручне
услуге (10.091 КМ).
У оквиру расхода за услуге израде пројектне документације евидентиран је уговор о
дјелу са физичким лицем за израду пројектне документације за административни
центар Општине у бруто износу од 12.951 КМ, умјесто на бруто накнадама по уговору
о дјелу, што није у складу са чланом 92. став (10) Правилника о буџетским
класификацима, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике
(„Службени гласник Републике Српске“ број 98/16, 115/17 и 118/18).
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине се
највећим дијелом односе на расходе за услуге одржавања јавних површина (104.938
КМ), утрошка електричне расвјете на јавним површинама (112.038 КМ) и услуге
зимске службе (19.656 КМ), евидентиране по основу годишњих уговора са
предузећем Комунално а.д. Милићи.
Остали некласификовани расходи се највећим дијелом односе на бруто накнаде ван
радног односа (209.988 КМ), расходе по основу организације пријема,
манифестација и слично (22.942 КМ), репрезентације (8.577 КМ) и остале
непоменуте расходе (6.309 КМ). У оквиру бруто накнада ван радног односа
најзначајније су накнаде скупштинским одборницима (126.115 КМ), остале бруто
накнаде за рад ван радног односа (25.497 КМ), члановима комисија и радних група
(27.506 КМ), по основу повремених и привремених послова и уговора о допунском
раду (15.970 КМ) и по основу уговора о дјелу (14.179 КМ).
Бруто накнаде скупштинским одборницима се, у складу са Одлуком о накнади за
вршење дужности одборника („Службени гласник Општине Милићи“ број 11/13,
10/16, 8/18), обрачунавају у висини од 40% просјечне нето плате запослених у
општинској управи за претходну годину, не укључујући функционере, а
предсједницима клубова одборника у висини од 45% исте основице. Одлуком о
утврђивању основице за обрачун плата функционера и накнада скупштинских
одборника („Службени гласник Општине Милићи“ број 1/21) утврђена је просјечна
плата запослених у општинској управи из 2020. године, као основ за наведене
накнаде у износу од 929 КМ за 19 одборника.
Накнаде члановима комисија и радних група се односе на накнаде члановима
изборних комисија утврђене од стране Централне изборне комисије БиХ и за
чланове урбанистичке комисије.
Расходи финансирања и други финансијски трошкови исказани су износу од 97.314
КМ по основу камата на дугорочне кредите.
Субвенције се у најзначајнијим износима односе на давања за развој привреде и
пољопривреде на подручју општине Милићи (127.186 КМ) и јавним нефинансијским
субјектима у области пољопривреде, водопривреде и шумарства (37.566 КМ).
Субвенције за развој привреде и пољопривреде су, након проведеног јавног
обавјештења, одобрене у складу са Програмом за коришћење средстава за
унапређење пољопривредне производње. Односе се на подршку инвестицијама у
нове воћарске капацитете (31.265 КМ), пластеничку производњу (19.984 КМ),
подршку пчеларству (26.568 КМ) и обуку радника за отварање новог производног
погона за производњу ХТЗ опреме (20.000 КМ).
Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде,
водопривреде и шумарства су исказане по основу недозначених јавних прихода
Општине у току 2022. године од стране Министарства финансија Републике Српске
са јединственог рачуна трезора ради наплате кредитних обавеза ЈП Регионална
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депонија д.о.о. Зворник према Министарству (37.566 КМ), што није у складу са
чланом 94. став (3) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике (тачка 6.3.2.1 извјештаја).
Грантови се у потпуности односе на грантове у земљи и то текуће (411.941 КМ) и
капиталне грантове (2.059 КМ).
Текући грантови се највећим дијелом односе на грантове додијељене
организацијама и удружењима у области здравствене и социјалне заштите (155.000
КМ), спортским и омладинским организацијама и удружењима (94.843 КМ),
хуманитарним организацијама и удружењима (90.980) и политичким организацијама
и удружењима (32.533 КМ).
Текући грантови организацијама и удружењима из области здравства се односе на
грантове за суфинансирање примарног нивоа здравствене заштите додијељене ЈЗУ
Дом здравља Свети Никола Милићи (60.000 КМ) и Специјалној болници из хирушких
области „Боксит“ Милићи (95.000 КМ). Додјела средстава Специјалној болници из
хирушких области „Боксит“ Милићи је вршена према захтјеву корисника на име
побољшања здравствене заштите, без претходно утврђених критеријума и услова
за остваривање права на додјелу.
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина
и градова се односе на дознаке грађанима (795.427 КМ) и дознаке пружаоцима
услуга социјалне заштите (233.952 КМ).
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Општине се односе на дознаке за
разне видове социјалних давања по основу права утврђених Законом о социјалној
заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 37/12, 90/16, 94/19, 42/20 и
36/22), односно највећим дијелом се односе на текуће исплате штићеницима ЈУ
Центар за социјални рад Милићи за сталну новчану помоћ, додатак за помоћ и његу
другог лица и остало (506.012 КМ), текуће инвалиднине (104.991 КМ) и текуће
помоћи ученицима, студентима и појединцима у области науке и културе (124.150
КМ)
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите, ученицима, судентима и
појединцима у области науке и културе се најзначајнијим износом (189.153 КМ)
односе на субвенционисање трошкова превоза ученика.
Текуће помоћи и дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите, ученицима,
студентима и појединцима у области науке и културе се додјељују на основу
Правилника о стипендирању ученика средње школе и студената првог циклуса на
високошколским установама, одлуке о стипендирању ученика средње школе и
одлуке о субвенцији трошкова превоза.
Трансфери између различитих јединица власти су исказани у износу од 39.236
КМ по основу трансфера према буџетским корисницима. Трансфери се највећим
дијелом односе на трансфер Општине према Фонду здравственог осигурања
Републике Српске (13.685 КМ) за уплату доприноса корисницима ЈУ Центра за
социјални рад у складу са Законом о здравственом осигурању Републике Српске
(„Службени
гласник
Републике
Српске“
број
18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 01/09, 106/09, 110/16 и 94/19) и Основној
школи „Алекса Јакшић“ Милићи за изградњу степеница (22.207 КМ).
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:
- класификација бруто накнада по уговору о дјелу и субвенција јавним
нефинансијским субјектима у области пољопривреде, водопривреде и
шумарства, класификују у складу са чланом 92. став (10) и 94. став (3)
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-

Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике и
интерним актима дефинишу правила и критеријуми за додјелу
средстава гранта.

6.1.2.2. Издаци
Издаци су исказани у износу од 1.722.402 КМ, а односе се на издатке на фонду 01
(1.557.063 КМ) и фонду 03 (165.339 КМ), a чине их издаци за нефинансијску имовину
(1.063.867 КМ), издаци за отплату дугова (584.908 КМ) и остали издаци (73.627 КМ).
Издаци за нефинансијску имовину се односе на издатке за изградњу и прибављање
зграда и објеката (309.307 КМ), инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката (685.500 КМ), набавку постројења и опреме (33.631 КМ),
издатке за прибављање земљишта (19.965 КМ) и издатке за залихе материјала, робе
и ситног инвентара (15.464 КМ).
У оквиру издатака за нефинансијску имовину са стањем на дан 31.12.2021. године је
извршена резервација средстава у износу од 226.990 КМ у складу са чланом 96.
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике.
Издаци за отплату дугова су исказани по основу отплате главнице примљених
зајмова у земљи.
Остали издаци се односе на остале издатке (35.443 КМ) исказане по основу отплате
обавеза из ранијег периода према предузећу Комунално а.д. Милићи и издатке из
трансакција са другим јединицама власти (38.184 КМ) који се односе на накнаде
плата запослених за које Општина има право на рефундацију од фондова обавезног
социјалног осигурања.

6.1.3.

Буџетски резултат (суфицит/дефицит)

У ПИБ-у је исказан позитиван буџетски резултат (суфицит) у износу од 690.295 КМ,
као разлика између бруто буџетског суфицита (1.567.737 КМ) и нето издатака за
нефинансијску имовину (877.442 КМ). Исказани суфицит резултат је разлике између
буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину (6.187.886 КМ) и
буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину (5.497.591 КМ). По налазу
ревизије суфицит је прецијењен у износу од 37.566 КМ за износ прецијењених
субвенција (тачкe 6.1.2.1. u 6.3.2.1. извјештаја).
У ПИФ-у је исказан суфицит у износу од 708.365 КМ КМ (690.295 КМ фонд 01 и 18.070
КМ фонд 03) као разлика између прихода и примитака за нефинансијску имовину у
износу од 6.371.295 КМ (6.187.886 фонд 01 и 183.409 КМ фонд 03) и расхода и
издатака за нефинансијску имовину у износу од 5.662.930 (5.497.591 КМ фонд 01 и
165.339 КМ фонд 03). По налазу ревизије суфицит је прецијењен за износ од 37.566
КМ због више исказаних субвенцијa (тачкe 6.1.2.1. u 6.3.2.1. извјештаја).

6.1.4.

Нето финансирање

Нето финансирање као збир нето задуживања и осталих нето примитака је у обрасцу
ПИБ и ПИФ исказано у негативном износу од 601.383 КМ.

6.1.5.

Разлика у финансирању

Разлика у финансирању у обрасцу ПИБ је исказана је у позитивном износу од 88.912
КМ, а односи се на разлику између исказаних буџетских средстава у износу од
6.245.038 КМ и исказаних буџетских расхода и издатака у износу од 6.156.126 КМ и
чини је суфицит у износу од 690.295 и нето финансирање у износу од 601.383 КМ.

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Милићи
за период 01.01-31.12.2021. године

19

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

По налазу ревизије разлика у финансирању у обрасцу ПИБ је потцијена у износу од
37.566 КМ (тачкa 6.1.2.1. извјештаја), јер су прецијењенe субвенције.
Разлика у финансирању у обрасцу ПИФ је исказана је у позитивном износу од
106.982 КМ (88.912 КМ фонд 01 и 18.070 КМ фонд 03), а односи се на разлику између
исказаних буџетских средстава у износу од 6.428.447 КМ и исказаних буџетских
расхода и издатака у износу од 6.321.465 КМ и чини је суфицит у износу од 708.365
и нето финансирање у износу од 601.383 КМ.

6.2.
6.2.1.

Биланс успјеха
Приходи

Приходи су у билансу успјеха исказани у износу од 6.658.221 КМ, а односе се на
пореске и непореске приходе, грантове, трансфере између различитих јединица
власти (за која су oбјашњења наведена у тачки 6.1.1.1. овог извјештаја), као и
приходе обрачунског карактера.
Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 308.012 КМ, а најзначајнији
се односе на приходе од усклађивања вриједности имовине (203.724 КМ), помоћи у
натури (64.584 КМ), остале приходе обрачунског карактера (16.904 КМ) и приходе
обрачунског карактера евидентиране по основу пореских и других фискалних
прописа (26.524 КМ).
Приходи од усклађивања вриједности имовине су исказани по основу повећања
вриједности земљишта јавним излагањем (229.555 КМ), а приходи обрачунског
карактера евидентирани по основу пореских и других фискалних прописа по основу
Извјештаја из јединствене пореске евиденције о пријављеним и уплаћеним
порезима и доприносима за период 01.01-31.12.2021. године Пореске управе
Републике Српске.
Помоћи у натури су исказане по основу плаћених радова за асфалтирања путног
правца за Јовиће II фаза од стране Фонда за повратак БиХ (56.779 КМ) и донације
рачунарске опреме за Омладински клуб Милићи од Форума жена Братунац (7.805
КМ).

6.2.2.

Расходи

Расходи су исказани у износу од 7.064.461 КМ, а чине их текући расходи у износу од
4.559.827 КМ, расходи обрачунског карактера у износу од 2.465.398 КМ, као и
трансфери између и унутар јединица власти у износу од 39.236 КМ.
Расходи обрачунског карактера се односе на расходе по основу амортизације
(2.114.636 КМ), набавну вриједност реализованих залиха (16.426 КМ), расходе од
усклађивања вриједности имовине (226.253 КМ), дате помоћи у натури (99.799 КМ),
остале расходе обрачунског карактера (1.235 КМ) и расходе обрачунског карактера
по основу односа са другим јединицама власти (7.049 КМ).
Расходи по основу амортизације су евидентирани на основу обрачунате
амортизације зграда и објеката, опреме и нематеријалне произведене и
нематеријалне непроизведене имовине.
Расходи од усклађивања вриједности имовине настали су по основу искњижавања
нето вриједности сталних средстава објектa „Митрове кафане“ на којем се гради
нова зграда општинске управе (186.413 КМ), отписа сталних средстава по попису
(45.879 КМ) и корекције пореских и непореских потраживања по Извјештају из
јединствене евиденције Пореске управе Републике Српске у негативном износу од
6.184 КМ.
По налазу ревизије расходи од усклађивања вриједности имовине су потцијењени у
износу од 124.207 КМ, за корекцију вриједности осталих дугорочних потраживања од
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ЈП „Регионална депонија“ д.о.о. Зворник по основу потраживања за јавне приходе
који Општини нису дозначени у ранијем периоду, односно неевидентирана остала
дугорочна потраживања која нису наплаћена са стањем на дан 31.12.2020. године
(тачкe 6.1.2.1. и 6.3.1.2. извјештаја).
Дате помоћи у натури се највећим дијелом односе на искњижавање станова борачке
популације (98.406 КМ).

6.2.3.

Финансијски резултат

Финансијски резултат у Билансу успјеха за период 01.01-31.12.2021. године исказан
је у негативном износу од 406.240 КМ. По налазу ревизије потцијењен је за 86.641
КМ, због више исказаних субвенција (37.566 КМ) и мање исказаних расхода од
усклађивања вриједности имовине (124.207 КМ - тачке 6.1.2.1, 6.2.2. и 6.3.1.2.
извјештаја).

6.3.

Биланс стања

6.3.1.

Актива

Пословна актива Општине на дан 31.12.2021. године исказана је у бруто износу од
60.647.914 КМ, 19.676.766 КМ исправке вриједности и нето вриједности од
40.971.148 КМ. Чинe је краткорочна финансијска имовина и разграничења,
дугорочна финансијска имовина и нефинансијска имовина у сталним средствима.

6.3.1.1. Текућа имовина
Текућа имовина је исказана у бруто вриједности (1.547.518 КМ), исправке
вриједности (329.272 КМ) и нето вриједности (1.218.246 КМ) и у цијелости се односи
на краткорочну финансијску имовину и разграничења.
Готовина и готовински еквиваленти исказани су у износу од 918.381 КМ и односе се
на средства на трансакционим рачунима (916.152 КМ) и средства у благајни (2.229
КМ).
Краткорочна потраживања исказана су у нето износу од 280.018 КМ (бруто
вриједност у износу од 609.290 КМ и исправка вриједности у износу од 329.272 КМ),
а чине их потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе у
нето износу од 112.332 КМ, остала краткорочна потраживања у нето износу од
145.292 КМ, потраживања по основу продаје и извршених услуга (20.205 КМ) и
потраживања од запослених (2.189 КМ).
Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе (бруто
вриједности од 432.627 КМ и исправке вриједности од 320.295 КМ) се односе нa
главницу и камату евидентиране према Извјештају из јединствене пореске
евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима и доприносима за период 01.0131.12.2021. године Пореске управе Републике Српске. Наведена потраживања се
евидентирају на основу Правилника о систему пореског књиговодства у Републици
Српској и Упутства о примјени МРС-ЈС 23-Приходи од трансакција које нису
трансакције размјене (порези и преноси).
Остала краткорочна потраживања се односе на потраживања од Владе Републике
Српске - Министарства финансија за реконструкцију улица (81.740 КМ) и за ЈУ
Центар за социјални рад Милићи (за адаптацију крова у износу од 34.772 КМ и од
Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске на име исплата
корисницима социјалне помоћи у износу од 28.779 КМ).
Краткорочна разграничења се односе на краткорочно разграничене приходе у
износу од 14.965 КМ по основу потраживања од УиО БиХ за потраживања по
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Милићи
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приходима од индиректних пореза, која са стањем на дан 31.12.2021. године нису
трансферисана са јединственог рачуна трезора.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим
јединицама власти су исказана у бруто и нето износу од 4.882 КМ, а највећим
дијелом се односе на потраживања по основу рефундација за накнаду плата из
доприноса за здравствено осигурање и дјечију заштиту (4.672 КМ).

6.3.1.2. Стална имовина
Стална имовина исказана је у бруто износу од 59.100.396 КМ, исправке вриједности
у износу од 19.347.494 КМ и нето вриједности у износу од 39.752.902 КМ. Односи се
на дугорочну финансијску имовину и нефинансијску имовину у сталним средствима.
Дугорочна финансијска имовина и разграничења исказана су у бруто и нето
износу од 826.290 КМ, а односи се на дугорочне пласмане у износу од 803.810 КМ и
дугорочна потраживања у износу од 22.480 КМ.
Дугорочни пласмани се односе на акције и учешћа у капиталу у другим ентитетима
јавног сектора који су под контролом или значајним утицајем Општине Mилићи,
односно у предузећу Комунално а.д. Милићи (688.989 КМ), ЈУ Полетарац Милићи (1
КМ) и ЈП Регионалној депонији д.о.о. Зворник (1.000 КМ) са учешћем Општине у
капиталу наведених повезаних лица и контролисаних ентитета од 65%, 100% и 5%,
респективно. Вриједност дугорочних пласмана је са стањем на дан 31.12.2021.
године увећана у износу од 113.830 КМ за ефекат консолидације финансијских
извјештаја предузећа Комунално а.д. Милићи за 2021. годину у складу са чланом
123. Правилника о буџетским класификацима, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике (тачка 6.3.3. извјештаја).
Општина није извршила евиденцију у оквиру дугорочних пласмана и трајних извора
по основу улога Општине у ЈУ чији је оснивач 100%, код ЈЗУ Дом здравља „Свети
Никола“ Милићи, ЈУ Центар за социјални рад Милићи и ЈУ Народна библиотека
Милићи у укупном износу од 6.000 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.
Дугорочна потраживања се односе на потраживања за порезе, доприносе и
непореске приходе за које је продужен рок плаћања евидентиране према Извјештају
Пореске управе Републике Српске из јединствене пореске евиденције о
пријављеним и уплаћеним порезима и доприносима за период 01.01.-31.12.2021.
године.
За недозначене јавне приходе Општине у ранијем периоду (са стањем на дан
31.12.2020. године) од стране Министарства финансија Републике Српске ради
наплате кредитних обавеза ЈП „Регионална депонија“ д.о.о. Зворник према
Министарству, Општина са стањем на дан 31.12.2021. године није исказала остала
дугорочна потраживања у износу од 124.207 КМ у складу са чланом 62. став (3)
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике и параграфом 70. и 71. МРС-ЈС 1 - Презентација
финансијских извјештаја. За наведена (неевидентирана) потраживањима из ранијег
периода, која нису наплаћена дуже од 12 мјесеци, није вршена корекција
вриједности, како је дефинисано чланом 73. став (2) Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике, чиме су по налазу ревизије остала дугорочна потраживања и корекција
вриједности осталих дугорочних потраживања потцијењени у износу од 124.207 КМ
(тачка 6.1.2.1. извјештаја).
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Нефинансијска имовина у сталним средствима исказана је у нето износу од
38.926.612 КМ (бруто износ од 58.274.106 КМ и исправка вриједности у износу од
19.347.494 КМ), а највећим дијелом се односи на нето вриједност произведене
сталне имовине (36.828.184 КМ), непроизведене сталне имовине (1.917.315 КМ) и
нефинансијске имовину у сталним средствима у припреми (174.967 КМ).
Произведенa сталнa имовинa се највећим дијелом односи на нето вриједности
зграда и објеката (35.988.976 КМ), постројења и опреме (818.605 КМ) и инвестиционе
имовине (18.900 КМ).
Нето вриједност зграда и објеката највећим дијелом чине саобраћајни објекти
(26.438.907 КМ), пословни објекти и простори (6.138.203 КМ) и остали објекти
(2.560.594 КМ).
Постројења и опрема нето вриједности се највећим дијелом односи на моторна
возила (416.768 КМ), опрему за образовање (236.078 КМ), ватрогасну (61.592 КМ) и
комуникациону и рачунарску опрему (56.833 КМ).
Инвестициона имовина (18.900 КМ) је исказана по основу канцеларијског простора
издатог под закуп у току 2020. године.
Непроизведену сталну имовину чини вриједност земљишта (1.908.655 КМ) и
нематеријалне непроизведене имовине (8.660 КМ).
Земљиште се односи на пољопривредно (648.989 КМ), градско грађевинско
(1.098.323 КМ) и остало грађевинско земљиште (161.343 КМ). Вриједност земљишта
у току године је повећана по основу набавке и повећања вриједности јавним
излагањем (266.783 КМ) и смањена продајом по уговорима или искњижавањем
раније купљеног земљишта (36.760 КМ).
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми се односи на стамбене
објекте и просторе у припреми (90.542 КМ), пословне објекте у припреми (70.125 КМ)
и остале објекте и опрему (14.300 КМ).
У току 2021. године вриједност сталне имовине је повећана укупно у износу од
1.299.125 KM, а најзначајнија повећања се односе на пренос вриједности са
средстава у припреми изграђених водовода на подручју Општине (553.690 КМ),
изграђених локалних путева и улица (692.299 КМ) и адаптација Основне школе Нова
Касаба (36.321 КМ).
Општина је за изградњу локалних путева и улица извршила резервисање средстава
у 2020. години у укупном износу од 635.371 КМ у складу са чланом 96. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике, од чега је износ од 526.553 КМ евидентиран на контима
нефинансијске имовине у сталним средствима у току 2021. године. За асфалтирање
и реконструкцију локалних путева и улица на подручју Општине закључен је оквирни
споразум у току 2019. године у износу од 3.846.150 КМ на период од четири године.
Реконструкција водоводне мреже на подручју Општине је финансирана донаторским
средствима по Одлуци Владе Републике Српске о прихватању донаторских
средстава Владе Републике Србије („Службени гласник Републике Српске“ број
48/19) и Споразуму о финансирању пројеката донаторским средствима у оквиру
механизма сарадње по Споразуму о успостављању специјалних и паралелних веза
између Републике Српске и Републике Србије закљученог са Владом Републике
Српске - Министарством финансија у току 2019. године на износ од 586.749 КМ, од
чега је у току 2021. године евединтирано 75.732 КМ (тачка 6.1.1.1. извјештаја).
Смањења нефинансијске имовине се највећим дијелом односе на смањење по
основу обрачунате амортизације (2.097.004 КМ), искњижавања нето вриједности
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станова борачкe категорије становништва (98.406 КМ) и објекта на локацији
изградње нове административне зграде Општине „Митрова кафана“ (189.332 КМ).
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:
- дугорочни пласмани по основу улога Општине у јавним установама
чији је оснивач евидентирају у складу са чланом 61. став (1) и (4)
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике и
- остала дугорочна потраживања и корекција вриједности осталих
дугорочних потраживања евидентираjу и класификују у складу са
чланом 62. став (3) Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике,
чланом 73. став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и
параграфом 70. и 71. МРС-ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја.

6.3.2.

Пасива

Пословна пасива Општине је на дан 31.12.2021. године исказана у износу од
40.971.148 КМ, а односи се на краткорочне обавезе и разграничења, дугорочне
обавезе и разграничења и властите изворе.

6.3.2.1. Краткорочне обавезе и разграничења
Краткорочне обавезе и разграничења су исказани у износу од 1.157.653 КМ, а односе
се на краткорочнe финансијске обавезе (601.058 КМ), обавезе за лична примања
запослених (147.160 КМ), обавезе из пословања (361.821 КМ), обавезе за
субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите (33.184 КМ), краткорочна
резервисања и разграничења (12.846 КМ), остале краткорочне обавезе (58) и
краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединица власти
(1.526 КМ).
Kраткорочнe финансијске обавезе се односе на обавезе по дугорочним зајмовима
који доспијевају на наплату до годину дана, а исказане су по основу уговора о
кредитима закљученим са Комерцијалном банком а.д. Бања Лука из 2017, односно
2019. године. Намјена дугорочног кредита закљученог у току 2017. године у износу
од 2.338.747 КМ је рефинансирање неисплаћеног дугорочног кредита раније узетог
од UniCredit bank a.d. Banja Luka, а уговора о кредиту из 2019. године дугорочно
финансирање капиталних инвестиција у износу од 3.000.000 КМ. Кредити су
одобрени на периоде од осам, односно 10 година.
Обавезе за лична примања запослених се односе на обавезе за бруто плате и бруто
накнаде трошкова и осталих личних примања запослених у Општинској управи и код
нижих буџетских корисника за децембар 2021. године.
Обавезе из пословања се односе на обавезе за набавку роба и услуга у износу од
289.254 КМ, према физичким лицима (64.101 КМ) и за порезе и доприносе на терет
послодавца у земљи за накнаде за одборнички додатак, члановима општинских
комисија и комисија нижих буџетских корисника и по уговорима о дјелу (8.466 КМ).
Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите се односе на
обавезе за субвенције у износу од 30.831 КМ и обавезе за грантове у износу од 2.353
КМ. Потцијењене су у најмањем износу од 37.566 КМ по основу исказаних обавеза
за субвенције за ЈП „Регионалну депонију“ д.о.о. Зворник (тачке 6.1.2.1, 6.2.2 и
6.3.1.2. извјештаја).
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Краткорочна резервисања и разграничења се односе на остала краткорочна
разграничења по основу преноса новчаних средстава са трансакцијског рачуна ЈЗУ
Дом здравља „Свети Никола“ Милићи у главну књигу Општине са стањем на дан
31.12.2021. године према инструкцији Министарства финансија Републике Српске у
износу од 13.053 КМ кориговане за негативан салдо краткорочно разграничених
прихода у износу од 207 КМ по основу расподјеле прихода са рачуна јавних прихода
(тачка 6.3.1.1. извјештаја).
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се обавезе за субвенције
јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде, водопривреде
и шумарства, класификују у складу са чланом 81. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.

6.3.2.2. Дугорочне обавезе и разграничења
Дугорочне обавезе и разграничења су исказани у износу од 3.063.961 КМ и у
цијелоости се односе на дугорочне обавезе по зајмовима.
Дугорочне обавезе по зајмовима се односе на обавезе по зајмовима примљеним од
банака за главницу дугорочних кредита са Комерцијалном банком а.д. Бања Лука из
2017. године у износу од 895.187 КМ, односно 2019. године у износу од 2.168.774 КМ
(тачка 6.3.2.1. извјештаја).

6.3.3.

Властити извори

Властити извори су исказани у износу од 36.749.534 КМ, а односе се на трајне изворе
средстава (1.986.370 КМ), резерве (262.959 КМ), финансијски резултат ранијих
година (34.790.757 КМ) и финансијски резултат текуће године који је негативан у
износу од 290.552 КМ.
Трајни извори средстава се односе на вриједност имовине која не подлијеже
обрачуну амортизације, а чија вриједност је утврђена у ранијим обрачунским
периодима (1.183.560 KM) и вриједност акција и учешћа у капиталу у зависним или
повезаним ентитетима у износу од 689.980 КМ, који су са стањем на дан 31.12.2021.
године увећани у износу од 113.830 КМ по основу ефеката консолидације
финансијских извјештаја предузећа Комунално а.д. Милићи (тачке 6. и 6.3.1.2.
извјештаја).
Резерве се односе на ревалоризационе резерве нефинансијске имовине, исказане
по основу позитивних ефеката процјене вриједности објеката Општине извршених у
току 2016. године. У току 2021. године смањене су у износу од 31.900 КМ по основу
преноса дијела вриједности који представља разлику између историјског трошка
амортизације (на историјску набавну вриједност сталних средстава) и
рачуноводственог трошка амортизације обрачунате на ревалоризоване вриједности
сталних средстава, на финансијски резултат текуће године.
Финансијски резултат ранијих година се највећим дијелом односи на вриједност
нефинансијске имовине пренесене са трајних извора према раније важећим
прописима и преноса финансијског резултата из текуће године. У току 2021. године
повећан је у износу од 1.095.753 KM по основу преноса нераспоређене добити из
2020. године, а по налазу ревизије потцијењен је у најмањем износу од 124.207 КМ
по основу неевидентираних осталих дугорочних потраживања за (тачка 6.3.1.2.
извјештаја).
Финансијски резултат текуће године је исказан у износу од 290.552 КМ и представља
разлику између прихода (6.658.221 КМ) и расхода (7.064.461 КМ) у износу од 406.240
КМ исказаног у Билансу успјеха, коригованог за амортизацију ревалоризационих
резерви за текућу годину (31.900 КМ) и дијела ефеката консолидације финансијског
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извјештаја контролисаног ентитета „Комуналац“ а.д. Милићи са стањем на дан
31.12.2021. године (83.785 КМ – тачке 6. и 6.3.1.2. извјештаја). По налазу ревизије је
мање исказан у износу од 170.427 КМ наведених ефеката консолидације
финансијског извјештаја контролисаног ентитета Комуналац а.д. Милићи и корекције
финансијског резулатат у Билансу успјеха (86.641 КМ), што је образложено под
тачком 6.2.3. извјештаја.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се трајни извори по
основу улога Општине у јавним установама чији је Општина оснивач
евидентираjу у складу са чланом 86. став (1) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.

6.3.4.

Ванбилансна евиденција

Позиције ванбилансне активе и ванбилансне пасиве Општине са стањем на дан
31.12.2021. године су исказане у износу од 3.924.898 КМ, а односе се на средства
обезбјеђења по дугорочним кредитима од Комерцијалне банке а.д. Бања Лука
(3.665.019 КМ) и банкарске гаранције за кредитне споразуме закључене у ранијем
периоду између ЈП „Регионална депонија“ д.о.о. Зворник и Министарства финансија
Републике Српске, за које је Општина, као један од оснивача, издала инструменте
обезбјеђења (259.879 КМ).
Општина је вршила усклађивање вриједности ванбилансне евиденције са
промјенама у стању обавеза по издатим средствима обезбјеђења.

6.4.

Биланс новчаних токова

У Билансу новчаних токова исказани су приливи готовине из пословних активности
(6.350.209 КМ), одливи готовине из пословних активности (4.878.246 КМ), приливи
готовине из инвестиционих активности (78.238 КМ), одливи готовине из
инвестиционих активности (1.435.049 КМ) и одливи готовине из активности
финансирања (658.535 КМ).
Нето смањење готовине на дан 31.12.2021. године износи 543.383 КМ, готовина на
почетку обрачунског периода износи 1.468.813 КМ умањена за остале промјене на
салду готовине које се односе на блокирана средства код Банке Српске а.д. Бања
Лука у ликвидацији а.д. (7.049 КМ) и готовина на крају обрачунског периода износи
918.381 КМ.
Неправилност у вези погрешног евидентирања субвенција (тачке 6.1.2.1. и 6.3.2.1.
извјештаја) одразила се и на исказане одливе готовине по основу субвенција.

6.5.

Временска неограниченост пословања

У Напоменама уз финансијске извјештаје је, према параграфу 15. ц) и 38. МРС-ЈС 1
- Презентација финансијских извјештаја, објелодањено да су финансијски извјештаји
Општине састављени у складу са начелом сталности пословања, јер Општина нема
значајних неизвјесности у вези са истим.

6.6.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањена је информација да је у
Општини са стањем на дан 31.12.2021. године вођено 67 судских спорова
(покренутих против и од стране Општине), од којих је 10 парничних поступака укупне
вриједности од 101.744 КМ у којима је Општина тужена страна.

6.7.

Напомене уз финансијске извјештаје

Уз финансијске извјештаје за 2021. годину сачињене су Напомене за период 01.0131.12.2021. годину, али исте дијелом не задовољавају захтјеве МРС-ЈС 1 26
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Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

Презентација финансијских извјештаја и одредбе члана 46. Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника, јер нису објелодањене
информације које се односе на:
-

додатна објелодањивања презентованих позиција финансијских извјештаја у
складу са параграфом 127. (б) и (ц) МРС-ЈС 1 - Презентација финансијских
извјештаја (расходи за лична примања запослених, расходи за коришћење
роба и услуга, остали издаци и преглед судских спорова) и

-

неусаглашена стања потраживања и обавеза, како је дефинисано чланом 18.
став (3) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.

Такође, Образложења уз финансијске извјештаје које је саставила ЈУ Полетарац
Милићи, ЈУ Спортски центар Милићи и ЈУ Народна библиотека Милићи не садрже
потребна објелодањивања у складу са чланом 46. Правилника о финансијском
извјештавању буџетских корисника и параграфом 127, 128. и 129. тачка (а)-(ц) МРСЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја.
Препоручује се начелнику Општине да се у Напоменама уз финансијске
извјештаје објелодањују све неопходне информације у складу са чланом 46.
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и
захтјевима МРС-ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја и
неусаглашена стања потраживања и обавеза, како је дефинисано чланом 18.
став (3) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.
Препоручује се директору ЈУ Полетарац Милићи, ЈУ Спортски центар
Милићи и ЈУ Народна библиотека Милићи, да обезбиједе да се писана
образложења уз обрасце годишњих финансијских извјештаја, састављају у
складу са чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских
корисника и параграфом 127, 128. и 129. тачка (а)-(ц) МРС-ЈС 1 - Презентација
финансијских извјештаја.

Ревизијски тим
Љиљана Топић, с.р.
Владимир Граховац, с.р.
Андреа Ђурановић, с.р.
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