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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општинe Шековићи 
који обухвата Биланс стања, Биланс успјеха, Извјештај о промјенама нето имовине, 
Биланс новчаних токова, Периодични извјештај о извршењу буџета и Периодични 
извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима са стањем на дан 31.12.2021. 
године и за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом смо обухватили преглед 
значајних трансакција, објашњавајућих напомена уз финансијске извјештаје и примјену 
рачуноводствених политика у ревидираном периоду. 

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом, 
Консолидовани финансијски извјештај Општинe Шековићи истинито и објективно 
приказује, 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 са стањем на дан 31.12.2021. године није извршен у складу 
са одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза, јер Извјештаји о попису 
имовине код Општине Шековићи и Јавне установе за предшколско васпитање и 
образовање „Мајка Јевросима”, Средњошколски центар „Петар Петровић Његош” и 
„Народна библиотека” не садрже упоредни преглед стварног и књиговодственог стања 
пописане имовине. Такође, Општина Шековићи није извршила попис дугорочних 
пласмана, датих гаранција и мјеница, Јавна установа за предшколско васпитање и 
образовање „Мајка Јевросима” није пописала дате авансе, Јавна установа „Народна 
библиотека” није пописала потраживања по основу трансфера, а Јавна установа 
Спортско-рекреативни омладински центар „Шековићи” није ивршила попис имовине и 
обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године. 

Као што је наведено под тачком 6. извјештаја:  

Општина Шековићи приликом сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја за 
2021. годину није извршила консолидацију како је прописано чланом 123. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике, јер у Консолидовани биланс стања Општине није извршено 
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укључивање сразмјерног учешћа у нето имовини/капиталу контролисаних ентитета 
Јавног комуналног предузећа „Комуналац” Шековићи и Јавне здравствене установе 
„Дом здравља Свети Сава” Шековићи.  

Као што је наведено под тачкама 6.2.1. и 6.3.1.1. извјештаја: 

Приходи обрачунског карактера су потцијењени за износ од 1.800 КМ, краткорочна 
потраживања за ненаплаћене непореске приходе су потцијењена за износ од 15.598 КМ, 
а финансијски резултат ранијих година је потцијењен за износ од 13.798 КМ, због тога 
што приходи по основу накнада за ренту нису признати на обрачунској основи. Наведено 
није у складу са чланом 106. став (2) и 109. став (5) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

Краткорочна потраживања су прецијењена за износ од 124.206 КМ, расходи од 
усклађивања вриједности краткорочних потраживања су потцијењени за износ од 
37.566 КМ, а финансијски резултат ранијих година је прецијењен за износ од 86.640 КМ, 
јер Општина Шековићи на дан билансирања није вршила процјену наплативости и 
корекцију осталих краткорочних потраживања у складу са чланом 73. став (1. и 2.) 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

Као што је наведено под тачком 6.3.1.2. извјештаја:  

Акције и учешћа у капиталу и финансијски резултат ранијих година су потцијењени за 
износ од 6.000 КМ, јер Општина Шековићи није исказала учешће у капиталу по основу 
оснивачког улога у Јавној установи за предшколско васпитање и образовање „Мајка 
Јевросима” Шековићи, Јавној установи „Народна библиотека” и Јавној здравственој 
установи „Дом здравља Свети Сава”. Наведено није у складу са чланом 61. став (4) 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана 
за буџетске кориснике.  

Као што је наведено под тачком 6.3.1.3. извјештаја:  

Вриједност инвестиционе имовине је потцијењена за износ од 1.323 КМ, а пословни 
објекти и простори су прецијењени за исти износ, јер Општина Шековићи имовину дату 
под закуп није исказала као инвестициону имовину, што није у складу са чланом 29. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике и захтјевима МРС-ЈС 16 Инвестициона имовина, 
параграфи 7., 20. и 26.  

Вриједност нематеријалне произведене имовине и финансијски резултат ранијих година 
су потцијењени за износ од 11.278 КМ, јер амортизација Шумско привредне основе није 
распоређена током вијека важења од 10 година. Наведено није у складу са захтјевима 
МРС-ЈС 17 Некретнине, постројења и опрема (параграф 66) и чланом 5. Правилника о 
примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике. 

Као што је наведено под тачком 6.7. извјештаја:  

Напомене уз финансијске извјештаје Општине Шековићи и писана Образложења уз 
финансијске извјештаје Јавне установе за предшколско васпитање и образовање „Мајка 
Јевросима” и Јавне установе „Народна библиотека” не садрже потребне додатне 
информације, а Јавна установа Спортско-рекреативни омладински центар „Шековићи” 
није сачинила писана Образложења уз финансијске извјештаје, што није у складу са 
чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и захтјевима 
МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја и других релевантних стандарда.  
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Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз Консолидовани финансијски извјештај Општине Шековићи 
објелодањено је да су финансијски извјештаји сачињени у складу са начелом сталности 
пословања, уз претпоставку да Општина Шековићи неће обуставити пословање у 
догледној будућности. 

Кључна питања ревизије 

Кључна питања ревизије су, по нашем професионалном мишљењу, она питања која су 
била најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за годину која се 
завршава на дан 31. децембар 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 је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских 
извјештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор, 
односно прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор важећим у 
Републици Српској. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, примјену и одржавање 
интерних контрола које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских 
извјештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе настале усљед 
преваре и грешке; одговарајућа објелодањивања релевантних 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 
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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, 22.11.2022. 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 Шековићи 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 финансијском 
извјештају Општинe Шековићи 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 3. извјештаја:  

Обрачун плате шефа кабинета није у складу са чланом 6. став (2. и 4.) Посебног 
колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, јер 
је вршен по вишем односно неприпадајућем коефицијенту. 

Обрачун доприноса на накнаде члановима комисија и радних група је вршен у мањем 
износу од прописаног чланом 3. став (1) тачка 2. и 3. Закона о доприносима. 

Општина Шековићи је у 2021. години ангажовала два извршиоца по уговору о дјелу за 
обављање послова који су у оквиру дјелатности послодавца и послова за која су 
систематизована радна мјеста, што није у складу са чланом 205. Закона о раду. 

Јавна установа Спортско-рекреативни омладински центар „Шековићи” није успоставила 
систем књиговодства и рачуноводства, што није у складу са чланом 7-10. Закона о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске, а трезорски обрасци за обрачун плата нису 
сачињени на основу вјеродостојних књиговодствених исправа. 

Као што је наведено под тачком 4. извјештаја:  

Општина Шековићи је извршила дијељење набавки проведених путем више поступака 
директних споразума за набавку израде пројектне документације у износу од 35.100 КМ, 
као и набавке радова на одржавању и санацији путева гдје је проведен један 
конкурентски поступак и четири поступка директног споразума, што није у складу са 
чланом 15. став (6) Закона о јавним набавкама.    

Општина Шековићи није проводила процедуре јавних набавки за набавку радова на 
одржавању локалних путева, огревног дрвета и услуга стручног надзора у износу од 
6.944 КМ, Јавна установа за предшколско васпитање и образовање „Мајка Јевросима” 
за набавку алуминијских врата и материјала за унутрашње уређење зграде у износу од 
2.147 КМ, Јавна установа „Народна библиотека” за набавку опреме, горива, режијског 
материјала, услуга текућег одржавања и репрезентације у износу од 13.768 КМ, а Јавна 
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установа Спортско-рекреативни омладински центар „Шековићи” за набавку пелета у 
износу од 6.962 КМ, што није у складу са чланом 6. Закона о јавним набавкама. 

Јавна установа „Народна библиотека” је извршила набавку лед панела и друге робе у 
износу од 1.525 КМ, од предузетника који је истовремено руководилац уговорног органа, 
што није у складу са чланом 52. став (4) Закона о јавним набавкама. 

Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја:  

Општина Шековићи није интерним актима дефинисала начин и критеријуме расподјеле 
средстава гранта и дознака грађанима. Поједини корисници средстава гранта нису 
подносили извјештаје о намјенском трошењу средстава, што није у складу са чланом 
10. Одлуке о извршењу буџета Општине Шековићи. 

Скретање пажње 

Не изражавајући даље резерву на дато мишљење скрећемо пажњу на наведено под 
тачком 3. извјештаја: 

Према рјешењу о регистрацији, Јавна установа Спортско-рекреативни омладински 
центар „Шековићи” Шековићи обавља спортске, забавне и рекреативне дјелатности. 
Посебни колективни уговор за запослене у области спортске, забавне и рекреативне 
дјелатности није потписан. Обрачун плате је вршен на основу Уговора о раду и Одлукe 
Управног одбора. Посебним колективним уговором за запослене у јавним службама 
Републике Српске је дефинисано да се истим уређују права и обавезе запослених чији 
је оснивач Република Српска. С обзиром да је у складу са чланом 5. и 12. Закона о 
систему јавних служби Општина Шековићи оснивач наведене установе, постојећим 
прописима нису регулисана права и обавезе из радног односа за запослене у области 
спортске, забавне и рекреативне дјелатности чији је оснивач јединица локалне 
самоуправе. 

Одговорност руководства за усклађеност 

Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, 
начелник Општине је такође одговоран да осигура да су активности, финансијске 
трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима у складу са 
прописима којима су регулисане.  

Одговорност ревизора за ревизију усклађености 

Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша 
одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности, 
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима, у свим 
материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. Одговорност 
ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске доказе о томе 
да ли је пословање Општинe Шековићи 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 Шековићи. 

Бања Лука, 22.11.2022. 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) Консолидовани биланс стања сачињава у складу са чланом 123. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама 
за буџетске кориснике, 

2) приходи по основу накнада за ренту признају на обрачунској основи у складу са 
чланом 106. став (2) и 109. став (5) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике, 

3) корекција краткорочних потраживања која нису наплаћена по истеку рока од 12 
мјесеци врши у складу са чланом 73. став (1. и 2.) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике, 

4) на позицији акције и учешћа у капиталу искажу учешћа у капиталу по основу 
оснивачког улога у складу са чланом 61. став (4) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике, 

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

Препоручује се начелнику Општине и директору Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање „Мајка Јевросима”, „Народна библиотека”, Спортско-
рекреативни омладински центар „Шековићи” и Средњошколски центар „Петар Петровић 
Његош” да обезбиједи да се: 

6) поступци и процедуре провођења пописа и извјештавање врши у складу са 
одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза. 

Препоручује се начелнику Општине и директору Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање „Мајка Јевросима”, „Народна библиотека” и Средњошколски 
центар „Петар Петровић Његош” да обезбиједи да се: 

7) приликом обрачуна амортизације примијени Правилник о примјени годишњих 
амортизационих стопа за буџетске кориснике. 

Препоручује се начелнику Општине и директору Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање „Мајка Јевросима” да обезбиједи да се:  

8) за улагања у инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката исказују издаци, у складу са чланом 105. и 111. Правилника о буџетским 
класификацијама садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике. 
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Препоручује се начелнику Општине директору Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање „Мајка Јевросима”, „Народна библиотека” и Спортско-
рекреативни омладински центар „Шековићи” да обезбиједи да се: 

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

Препоруке везане за усклађеност  

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 

1) обрачун плате шефа кабинета, обрачун плата функционера, те обрачун 
доприноса на накнаде члановима комисија и радних група врши у складу са 
чланом 6. став (2. и 4.) Посебног колективног уговора за запослене у области 
локалне самоуправе Републике Српске, чланом 17. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе и Одлуком о платама функционера 
општине Шековићи и чланом 3. став (1) тачка 2. и 3. Закона о доприносима,  

2) Уговори о дјелу закључују за послове који су ван дјелатности послодавца у 
складу са чланом 205. Закона о раду, 

3) планом јавних набавки утврди врста поступка и уговори о јавним набавкама 
додјељују у складу са чланом 6., 14. и 15. став (6) Закона о јавним набавкама, 

4) донесу интерни акти за додјелу средстава гранта и дознака грађанима, те да се 
подносе извјештаји о намјенском трошењу средстава гранта, у складу са 
Одлуком о извршењу буџета општине Шековићи за посматрану годину. 

Препоручује се начелнику Општине и директору Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање „Мајка Јевросима” и „Народна библиотека” да обезбиједи да 
се:  

5) успостави Помоћна књига нефинансијске имовине у сталним средствима у 
складу са чланом 11. став (6) и 12. став (5) Закона о рачуноводству и ревизији 
Републике Српске, 

Препоручује се директору Јавне установе за предшколско васпитање и образовање 
„Мајка Јевросима”, „Народна библиотека” и Спортско-рекреативни омладински центар 
„Шековићи” да обезбиједи да се: 

6) планови јавних набавки доносе и уговори о јавним набавкама додјељују у складу 
са чланом 6., 17. став (1) и 52. став (4) Закона о јавним набавкама, а извјештаји 
достављају Агенцији за јавне набавке, у складу са чланом 75. став (1) истог 
закона. 

Препоручује се директору Јавне установе Спортско-рекреативни омладински центар 
„Шековићи” да обезбиједи да се: 

7) успостави систем књиговодства и рачуноводства у складу са чланом 7-10. 
Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, 

8) сачињава писмени обрачун плате на основу вјеродостојних књиговодствених 
исправа у складу са чланом 4. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 
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Препоручује се начелнику Општине и Скупштини општине да обезбиједи да се: 

9) буџет припрема и доноси у складу са буџетским календаром прописаним чланом 
28. Закона о буџетском систему Републике Српске. 

Препоручује се Скупштини општине да обезбиједи да се: 

10) директори јавних установа именују уз претходно проведени поступак јавне 
конкуренције у складу са чланом 18. став (2) Закона о систему јавних служби и 
чланом 81. став (2) Закона  о предшколском васпитању и образовању, те да се 
донесе Програм развоја спорта и Правилник о категоризацији спортова, 
спортиста и спортских стручњака у складу са чланом 136. став (4) и 119. Закона 
о спорту Републике Српске. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ  

- Закон о буџетском систему Републике Српске;  
- Закон о фискалној одговорности у Републици Српској; 
- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске; 
- Одлука о усвајању Ребаланса буџета општине Шековићи за 2021. годину; 
- Статут општине Шековићи; 
- Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 

Српске; 
- Закон о локалној самоуправи;  
- Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе; 
- Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе; 
- Закон о раду; 
- Закон о порезу на доходак; 
- Закон о доприносима; 
- Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе 

Републике Српске; 
- Закон о јавним набавкама; 
- Закон о систему јавних служби, члан 18. и 19.;  
- Закон  о предшколском васпитању и образовању, члан 81.; 
- Закон о социјалној заштити Републике Српске;   
- Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске; 
- Закон о уређењу простора и грађењу, члан 38., 63-83., 189. и 191.; 
- Закон о порезу на непокретности; 
- Закон о заштити од пожара, члан 85.; 
- Закон о водама, члан 188-195.; 
- Закон о јавним путевима; 
- Закон о шумама, члан 89.; 
- Закон о комуналним дјелатностима, члан 6-12., 20-25. и 41.; 
- Закон о комуналним таксама;  
- Закон о социјалној заштити; 
- Закон о спорту Републике Српске; 
- Одлука о платама функционера општине Шековићи. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Општина Шековићи (у даљем дијелу текста: Општина) налази се у источном дијелу 
Републике Српске и обухвата површину од 244 км2. Према резултатима пописа за 2013. 
годину на подручју Општине живи 6.323 становника који су организовани у 5 мјесних 
заједница и распоређени у 38 насељених мјеста. 

Општина остварује своје надлежности у складу са Уставом, Статутом, Законом о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске” број 97/16, 36/19 и 61/21) 
и другим важећим прописима, којима су утврђена подручја одговорности, надлежности 
органа и начин финансирања општине. 

Органи општине су Скупштина и Начелник општине. Скупштина општине, коју чине 17 
одборника, је орган одлучивања и креирања политика општине. Начелник општине 
заступа и представља Општину, носилац је извршне власти, руководи радом Општинске 
управе и одговоран је за њен рад.  

У складу са утврђеним критеријумима за оцјену развијености, одлуком Владе Републике 
Српске, Општина је за 2021. годину сврстана у категорију изразито неразвијених 
јединица локалне самоуправе. Средства за рад Општине у 2021. години су обезбијеђена 
из пореских и непореских прихода и трансфера. 

Консолидовани финансијски извјештај Општине чине финансијски извјештаји 
Општинске управе и нижих буџетских корисника који су у саставу Главне књиге трезора 
Општине и то Јавне установе за предшколско васпитање и образовање „Мајка 
Јевросима” Шековићи (у даљем тексту: Установа за предшколско васпитање), Јавне 
установе Средњошколски центар „Петар Петровић Његош” Шековићи (у даљем тексту: 
Средњошколски центар), Јавне установе Спортско-рекреативни омладински центар 
„Шековићи” Шековићи (у даљем тексту: Спортски центар) и Јавне установе „Народна 
библиотека” Шековићи (у даљем тексту: Народна библиотека). 

На Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији Општине 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 провела је финансијску 
ревизију Општине Шековићи за 2018. годину и том приликом дате су четири препоруке 
за финансијске извјештаје и 11 препорука за усклађеност (од којих се три односе на 
Установу за предшколско васпитање). Општина је доставила одговор о предузетим 
радњама ради превазилажења пропуста и неправилности утврђених у ревизијском 
извјештају, у складу са чланом 21. став (3) Закона о ревизији јавног сектора Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске” број 98/05 и 20/14).  

Од укупно 15 датих препорука, од чега 11 препорука начелнику Општине, једна 
препорука Скупштини општине и три препоруке директору Установе за предшколско 
васпитање, проведене су четири препоруке, седам препорука је дјелимично проведено, 
а четири препоруке нису проведене.  

Од четири препоруке дате за финансијске извјештаје, једна препорука је проведена, 
двије препоруке су дјелимично проведене, а непроведени дио препоруке се односи на 
сачињавање извјештаја о попису са упоредним прегледом стварног и књиговодственог 
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стања пописане нефинансијске имовине у сталним средствима те достављање служби 
рачуноводства ажурираних и потписаних пописних листа на којима је утврђено стање 
имовине и објелодањивање у Напоменама уз финансијске извјештаје информација у 
вези осталих непореских прихода, залог на покретној имовини општине и узрока 
значајних разлика у односу на план и претходну годину. Једна препорука која се 
односила на укључивање контролисаних ентитета у консолидовани финансијски 
извјештај Општине није проведена.  

Од седам препорука датих за усклађеност, двије препоруке су проведене, три препоруке 
су дјелимично проведене, а непроведени дио препоруке се односи на провођењу свих 
активности на успостављању система интерних контрола у складу са Закона о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору, провођење контролних активности 
везаних за потрошњу горива и материјала и доношење интерних акта којима би се 
дефинисала јасна правила и критеријуми за расподјелу средстава за грантове и дознаке 
(тачка 6.1.2.1. извјештаја). Двије препоруке које нису проведене односиле су се на 
припрему и доношење буџета у складу са буџетским календаром те планирање 
непореских прихода на реалним основама (тачке 5. и 6.1. извјештаја) и усклађивање 
Колективног уговора за запослене у Општинској управи са Посебним колективним 
уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске у дијелу који 
се односи на висину коефицијената за запослене и начина обрачуна накнада за превоз 
(тачка 3. извјештаја). 

Препорука дата Скупштини општине је дјелимично проведена, а непроведени дио 
препоруке се односи на недоношење Стратегије развоја локалних путева и улица на 
подручју Општине прописану чланом 13. Закона о јавним путевима, Програма развоја 
спорта прописаног чланом 136. став (4) Закона о спорту Републике Српске (тачка 3. 
извјештаја), Плана коришћења средстава од накнаде коју предузећа и друга правна 
лица обрачунавају и уплаћују за реализацију посебних мјера заштите од пожара у 
складу са чланом 85. Закона о заштити од пожара и Просторног плана у складу са 
чланом 38. став (2) и чланом 189. став (1) Закона о уређењу простора и грађењу. 

Од три препоруке директору Установе за предшколско васпитање дате за усклађеност, 
једна препорука је проведена, једна дјелимично проведена, а непроведени дио 
препоруке се односи на неуспостављање Помоћне књиге основних средстава и попис 
датих аванса (тачка 3. извјештаја). Једна препорука која се односи на досљедну 
примјену одредби Закона о јавним набавкама није проведена.   

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи 
Општине Шековићи („Службени гласник општине Шековићи” број 6/18, 5/19, 6/19, 3/20, 
6/20, 2/21, 7/21 и 8/21) у Општини су организоване основне организационе јединице 
(Одјељење за општу управу и послове грађења, Одјељење за финансије и друштвене 
дјелатности и Одјељење за привреду, пољопривреду и инспекцијске послове) и Кабинет 
начелника Општине, а ради ефикаснијег извршавања законских и статутарних обавеза 
Општинске управе образоване су мјесне канцеларије за поједина насељена мјеста на 
подручју Општине. Наведеним правилником је систематизовано 35 радних мјеста 
(службеници и намјештеници) са укупно 39 извршилаца. 

У Општини, на дан 31.12.2021. године, укупан број запослених је 41, од чега је 37 
службеника и 4 функционера, а у току године није било новог запошљавања.  

Скупштина oпштине је 05.01.2021. године, донијела одлуке о именовању вршилаца 
дужности начелника Одјељења за општу управу и послове грађења, Одјељења за 
финансије и друштвене дјелатности и Одјељења за привреду, пољопривреду и 
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инспекцијске послове, на период до 90 дана. Поступак избора и именовања није 
спроведен у 2021. години, иако је чланом 55. став (4) Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске” број 97/16) прописано да се вршилац дужности начелника одјењења 
може именовати најдуже за период до 90 дана. Процедура у вези расписивања јавног 
конкурса за избор и именовања је окончана доношењем Одлуке о именовању начелника 
одјељења од 01.06.2022. године и сходно томе није дата препорука. 

Скупштина општине није именовала директоре јавних установа уз претходно 
спроведени поступак јавне конкуренције, већ је 2016. године именовала вршиоца 
дужности директора Спортског центара, а у 2021. години Установе за предшколско 
васпитање, који су и даље у наведеном статусу, што није у складу са чланом 18. став 
(2) Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске” број 68/07, 
109/12 и 44/16) и чланом 81. став (2) Закона  о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске” број 79/15 и 63/20), којим је дефинисано да 
директора установе именује и разрјешава оснивач, уз претходно проведен поступак 
јавне конкуренције. Такође, именовани вршилац дужности директора Установе за 
предшколско васпитање није испуњавао посебне услове за директора предшколске 
установе у погледу радног искуства, те је сходно члану 82. став (4) Закона о 
предшколском васпитању и образовању, био у обавези именовати помоћника директора 
за васпитно-образовни рад из реда васпитача или стручних сарадника у установи, што 
није учињено. 

Чланом 8. Колективног уговора за запослене у Општинској управи општине Шековићи 
(„Службени гласник општине Шековићи” број 10/18, 7/19, 2/21 и 8/21) одређен је 
коефицијент 17 за обрачун плате за радно мјесто шефа кабинета, што није у складу са 
чланом 6. став (2. и 4.) Посебног колективног уговора за запослене у области локалне 
самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” број 20/17, 86/18, 
21/20 и 21/21), којим је прописано да, уколико запослени у кабинету начелника, немају 
стручност која се стиче високим образовањем у трајању од четири године или високим 
образовањем са остварених 240 ECTS бодова, за обрачун основне плате примјењује се 
коефицијент платне групе у зависности од стварног степена стручне спреме.  

Обрачун плате шефа кабинета је вршен по коефицијенту високе стручне спреме умјесто 
средње стручне спреме, што није у складу са чланом 6. став (2. и 4.) Посебног 
колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске. 

Плата начелника Општине утврђена је у висини од 600 КМ (након опорезивања) сходно 
Наредби начелника Општине (од 28.01.2021. године), а обрачун плата замјеника 
начелника Општине, предсједника и потпредсједника Скупштине општине, вршен је по 
цијени рада утврђеној Колективним уговором за запослене у Општинској управи 
општине Шековићи и прерачунатим коефицијентима, што није у складу са чланом 17. 
Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе и тачком I Одлуке о 
платама функционера општине Шековићи. Поменутим чланом закона дефинисано је да 
се плате функционера утврђују по основу просјечне плате запослених у 
административној служби јединице локалне самоуправе за протеклу годину (која не 
може бити већа од три и по просјечне плате за претходну годину) и по основу броја 
становника у јединици локалне самоуправе (увећање може бити до 50%) и да се плате 
замјеника и потпредсједника утврђују у висини до 75% плате начелника и предсједника. 
Поменутом одлуком је дефинисана плата начелника у висини три и по просјечне плате 
остварене у административној служби Општине уз увећање од 20%, предсједника у 
висини три просјечне плате уз увећање од 20%, замјеника у висини двије и по просјечне 
плате уз увећање од 20% и плата потпредсједника у висини једне и по просјечне плате 
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без увећања. За обрачун плата функционера у 2021. години утрошено је мање 
средстава у односу на обрачун у складу са Одлуком о платама функционера.  

Накнада трошкова превоза на посао и са посла код Општине је обрачуната и исплаћена 
у висини цијене дневне карте сразмјерно броју дана проведених на послу, без 
прибављене документације којом, запослени који остварују право на накнаду трошкова 
превоза, доказују да су остварили наведено право (потврда о адреси на којој је 
запослени пријављен и доказ о висини превозне карте), а што је прописано чланом 4. 
Правилника о накнади трошкова превоза код доласка на посао и повратка с посла 
(„Службени гласник општине Шековићи” број 11/18). 

Обрачун доприноса на накнаде члановима комисија и радних група није вршен у складу 
са чланом 3. став (1) тачка 2. и 3. Закона о доприносима („Службени гласник Републике 
Српске” број 114/17, 112/19 и 49/21 и 119/21). По наведеном основу мање су обрачунати 
збирни доприноси у износу 2.795 КМ. 

У току 2021. године са два извршиоца су закључивани уговори о дјелу за обављање 
послова у надлежности и опису дјелатности Општине (послови урбанистичко-
грађевинске инспекције) и послова за која су систематизована радна мјеста (послови 
чишћења просторија), што није у складу са чланом 205. Закона о раду, којим je 
прoписaно да се уговор о дјелу може закључити ради обављања послова који су ван 
дјелатности послодавца и који имају за предмет самостално извршење одређеног 
физичког или интелектуалног посла. 

У Спортском центру није успостављена организација система књиговодства и 
рачуноводства, јер нису донијета општа акта којима се уређују питања од значаја за 
успостављање и функционисање наведеног система, није на задовољавајући начин 
организовано прикупљање, сачињавање књиговодствених исправа и вођење пословних 
књига, те чување истих, што није у складу са чланом 7-10. Закона о рачуноводству и 
ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” број 94/15 и 78/20). 

Према рјешењу о регистрацији, Спортски центар обавља спортске, забавне и 
рекреативне дјелатности. Посебни колективни уговор за запослене у области спортске, 
забавне и рекреативне дјелатности није потписан. Посебним колективним уговором за 
запослене у јавним службама Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 69/16, 52/19, 83/20 и 60/21) је дефинисано да се истим уређују права и 
обавезе запослених чији је оснивач Република Српска. С обзиром да је, у складу са 
чланом 5. и 12. Закона о систему јавних служби, Општина Шековићи оснивач наведене 
установе, постојећим прописима нису регулисана права и обавезе из радног односа за 
запослене у области спортске, забавне и рекреативне дјелатности чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе. 

Плата вршиоца дужности директора Спортског центра, у 2021. години је утврђена у 
висини од 1.200 КМ до 1.330 КМ (након опорезивања), на основу Уговора о раду из 2018. 
године и Анекса уговора (од 30.11.2021. године) и одлука Управног одбора (од 2020. 
године и 30.11.2021. године). Трезорски обрасци за обрачун плата нису сачињени на 
основу вјеродостојних књиговодствених исправа, а књиговодствене исправе у већини 
случајева не одражавају суштину пословног догађаја, као што је прописано чланом 4. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске” број 115/17 и 
118/18). Уговор о раду је закључен на неодређено вријеме иако нису постојали услови 
за наведену врсту уговора обзиром да се ради о временски ограниченом ангажману. 

Општина није успоставила Помоћну књигу нефинансијске имовине у сталним 
средствима према правилима вођења пословних књига сходно члану 12. став (5) Закона 
о рачуноводству и ревизији Републике Српске, због чега није омогућен увид у садашње 
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стање основног средства и временски редослијед извршеног уноса пословних догађаја 
тј. хронолошки приказ промјена на средствима. Такође, иста није усаглашена са 
Главном књигом трезора Општине за износ од 56.446 КМ који се односи на културно 
историјски споменик који није евидентиран у Помоћној књизи.  

Такође, Помоћнe књигe нефинансијске имовине у сталним средствима код Установе за 
предшколско васпитање и Народне библиотеке нису успостављене на начин како је то 
прописано. Евиденције о нефинансијској имовиние у сталним средствима се воде у 
пописним листама, што није у складу са чланом 11. став (6) Закона о рачуноводству и 
ревизији Републике Српске.  

Редован годишњи попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године код 
Општине и нижих буџетских корисника није извршен 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 и 113/21).  

Извјештај о попису имовине код Општине не садржи упоредни преглед стварног и 
књиговодственог стања пописане нефинансијске имовине у сталним средствима, што 
није у складу са чланом 20. став (1) тачка 3. поменутог Правилника. Није извршен попис 
позиција дугорочних пласмана и ванбилансних евиденција (дате гаранције и мјенице), 
што није у складу са чланом 4. став (2. и 3.) Правилника, а пописне листе имовине не 
садрже утврђене количинске разлике прописане чланом 18. став (1) тачка 2. поменутог 
Правилника.  

Извјештаји о попису код Установе за предшколско васпитање, Народне библиотеке и 
Средњошколског центра не садрже упоредни преглед стварног и књиговодственог 
стања пописане имовине и обавеза, а код Установе за предшколско васпитање и 
Средњошколског центра ни податке о стручној и професионалној квалификацији и 
радном ангажману лица ангажованих на попису, што није у складу са чланом 20. став 
(1) тачка 2. и 3. поменутог Правилника. Пописом нису обухваћени дати аванси код 
Установе за предшколско васпитање, као ни потраживања по основу трансфера код 
Народне библиотеке, што није у складу са чланом 4. став (2) поменутог Правилника. 
Такође, код Народне библиотеке пописне листе нису овјерене од стране одговорног 
лица како је прописано чланом 17. став (8) поменутог Правилника.  

Поступци и процедуре провођења пописа имовине и обавеза са стањем на дан 
31.12.2021. године и извјештавање од стране Спортског центра нису обављене, што 
није у складу са са чланом 6. став (1) тачка 4. и чланом 22. став (2) поменутог 
Правилника. 

Установа за предшколско васпитање и Народна библиотека нису донијеле интерни 
правилник о поступку директног споразума, што је прописано чланом 90. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник Републике Српске” број 38/14) и чланом 8. 
Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник БиХ” број 90/14).  

Општина није донијела интерни акт којим би се регулисали право на употребу фиксних 
и мобилних телефона, те услови и лимити потрошње, а контролне активности везане за 
потрошњу горива се нису проводиле у складу са чланом 10. Правилника о употреби 
службених возила Општине. 

Општина није основала Центар за социјални рад или одјељење заједничког центра, 
како је прописано чланом 146. Закона о социјалној заштити Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске” број 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20). 

Скупштина општине није донијела Програм развоја спорта нити је утврдила 
категоризацију спортова, спортиста и спортских стручњака за своје подручје полазећи 
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од утврђене републичке категоризације, што није у складу са чланом 136. став (4) и 119. 
Закона о спорту Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” број 79/20). 

У циљу успостављања система финансијског управљања и контроле у складу са 
одредбама Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” број 91/16) и Упутства о 
начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и 
контроле („Службени гласник Републике Српске” број 99/17), Општина је дефинисала 
значајан дио кључних пословних процеса неопходних за сачињавање књиге пословних 
процеса и донијела акт о управљању ризицима, а у току је процјена ризика за све 
дефинисане пословне процесе и уношење истих у апликацију у циљу успостављања 
регистра ризика. У складу са одредбама Правилника о садржају извјештаја и начину 
извјештавања о систему финансијског управљања и контроле („Службени гласник 
Републике Српске” број 1/22) сачињен је годишњи извјештај електронским 
попуњавањем обрасца Извјештај о спровођењу планираних активности на 
успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле за 2021. годину 
са прилозима. 

Успостављени систем интерних контрола није функционисао на начин да је обезбиједио 
истинито и фер извјештавање и усклађеност са важећим законима и прописима, што је 
осим у овој тачки наведено у већини тачака овог извјештаја. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 

 обрачун плате шефа кабинета, обрачун плата функционера, те обрачун 
доприноса на накнаде члановима комисија и радних група врши у складу са 
чланом 6. став (2. и 4.) Посебног колективног уговора за запослене у 
области локалне самоуправе Републике Српске, чланом 17. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе и Одлуком о платама 
функционера општине Шековићи и чланом 3. став (1) тачка 2. и 3. Закона о 
доприносима,  

 Уговори о дјелу закључују за послове који су ван дјелатности послодавца у 
складу са чланом 205. Закона о раду. 

Препоручује се директору Спортског центра да обезбиједи да се: 
− успостави систем књиговодства и рачуноводства у складу са чланом 7-10. 

Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, 
− сачињава писмени обрачун плате на основу вјеродостојних 

књиговодствених исправа у складу са чланом 4. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

Препоручује се начелнику Општине и директору Установе за предшколско 
васпитање и Народне библиотеке да обезбиједи да се: 

− успостави Помоћна књига нефинансијске имовине у сталним средствима у 
складу са чланом 11. став (6) и 12. став (5) Закона о рачуноводству и 
ревизији Републике Српске. 

Препоручује се начелнику Општине и директору Установе за предшколско 
образовање, Народна библиотеке, Спортског центра и Средњошколског 
центра да обезбиједи да се: 

− поступци и процедуре провођења пописа и извјештавање врши у складу са 
одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза. 

Препоручује се Скупштини општине да обезбиједи да се: 
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− директори јавних установа именују уз претходно проведени поступак јавне 
конкуренције у складу са чланом 18. став (2) Закона о систему јавних служби 
и чланом 81. став (2) Закона  о предшколском васпитању и образовању, 

− донесе Програм развоја спорта и Правилник о категоризацији спортова, 
спортиста и спортских стручњака у складу са чланом 136. став (4) и 119. 
Закона о спорту Републике Српске. 

4. Набавке 

Планом јавних набавки са измјенама и допунама наведеног плана, у Општини за 2021. 
годину су планиране набавке у укупном износу од 587.910 КМ без урачунатог пореза на 
додату вриједност (у даљем дијелу текста: ПДВ), од чега набавка роба (141.199 КМ), 
услуга (187.324 КМ) и радова (259.387 КМ). У Плану јавних набавки најчешће није 
наведена врста поступка, већ су дате алтернативе у виду два до три поступка за 
појединачни предмет набавке, што није у складу са чланом 14. и 15. Закона о јавним 
набавкама, којим је прописана процедура за почетак поступка јавне набавке.  

Према извјештају о реализацији уговора, Општина је у току 2021. године провела 100 
поступака јавних набавки уговорене вриједности 438.618 КМ, од тога је проведен један 
отворени поступак, четири конкурентска захтјева, седам поступака из Анекса II дио Б 
Закона о јавним набавкама и 88 директних споразума.  

Ревизијским испитивањем су обухваћени проведени поступци јавних набавки у 
вриједности од 292.999 КМ, што чини 67% уговорених набавки код Општине, и то један 
отворени поступак, три конкурентска поступка, два поступка Анекса II дио Б Закона о 
јавним набавкама и 11 директних споразума, као и набавке код Установе за 
предшколско васпитање, Народне библиотеке и Спортског центра. 

Испитане су набавке извођења радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних 
путева за период 2020-2021. година (163.419 КМ), извођење радова на одржавању 
локалних и некатегорисаних путева (20.960 КМ), зимско одржавање локалних и 
некатегорисаних путева (19.195 КМ), услуга одржавања и чишћења јавних површина 
(17.082 КМ), угоститељске услуге по основу екстерне репрезентације (7.043 КМ), услуге 
трговине на мало по основу репрезентације и набавке материјала за одржавање 
чистоће (7.033 КМ), извођење радова на хитној санацији дијела локалног пута 
Шековићи-Победарје (6.000 КМ), радови на продубљивању дијела корита ријеке 
Дрињаче (6.000 КМ), радови на реконструкцији освјетљења спортске дворане (6.000 
КМ), израда идејног пројекта регулације ријеке Дрињаче (5.950 КМ), израда главног 
пројекта регулације корита ријеке Дрињаче (5.950 КМ), израда главног пројекта 
модернизације пута Шековићи-Каштијељ (5.950 КМ), набавка пелета за потребе 
централног гријања Средњошколског центра (5.950 КМ), израда елабората о изведеним 
геомеханичким истражним радовима за потребе уређења корита ријеке Дрињаче (5.800 
КМ), радови на хитној санацији дијела локалних путева (5.116 КМ), услуга поправке 
службених возила (3.500 КМ) и угоститељске услуге поводом обиљежавања Дана и 
Крсне славе Општине Шековићи (2.051 КМ), и код Установе за предшколско васпитање 
набавке пелета (4.889 КМ) и намирница за потребе кухиње за припремање оброка и 
хигијенско-санитарног материјала за одржавање чистоће (5.175 КМ). 

Општина је закључила Уговоре о дјелу за набавку огревног дрвета за потребе Општине 
(1.431 КМ) и радова на поправци и одржавању локалних путева (4.908 КМ) и ангажовала 
лица за услуге стручног надзора над извођењем радова (605 КМ), без проведене 
процедуре јавне набавке, што није у складу са чланом 6. Закона о јавним набавкама, 
којим је дефинисано да је уговорни орган дужан да додјељује уговоре о јавној набавци 
примјеном адекватног поступка јавне набавке у складу Законом и подзаконским актима.  
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Општина је извршила дијељење набавки за набавку радова на одржавању и санацији 
путева јер су проведени један конкурентски поступак и четири поступка директног 
споразума укупне вриједности од 34.736 КМ и набавку израде пројектне документације 
јер је проведено седам поступка директног споразума укупне вриједности од 35.100 КМ, 
што није у складу са чланом 15. став (6) Закона о јавним набавкама, којим се дефинише 
да уговорном органу није дозвољено дијељење предмета набавке с намјером 
избјегавања примјене одговарајућег поступка дефинисаног овим законом. 

Установа за предшколско васпитање, Народна библиотека и Спортски центар нису 
донијеле План набавки у 2021. години или посебну одлуку о покретању поступка јавне 
набавке како је то дефинисано чланом 17. став (1) Закона о јавним набавкама. 

Народна библиотека приликом набавке опреме, горива, режијског материјала, услуга 
текућег одржавања и репрезентације у укупном износу 13.768 КМ, Спортски центар за 
набавку пелета (6.962 КМ), а Установа за предшколско васпитање приликом набавке 
алуминијских врата и материјала за унутрашње уређење зграде у износу од 2.147 КМ 
(без ПДВ-а), нису проводиле процедуре јавних набавки, што није у складу са чланом 6. 
Закона о јавним набавкама. 

Одлуке о покретању поступка директног споразума за набавку пелета за гријање и 
намирница за потребе кухиње код Установе за предшколско васпитање не садрже 
процијењену вриједност јавне набавке, а закључени уговори не садрже уговорену 
вриједност, како је прописано чланом 18. став (1) тачка ц. и 72. став (2) о јавним 
набавкама. Извјештаји о поступку јавне набавке нису достављани Агенцији за јавне 
набавке, што није у складу са чланом 75. став (1) Закона и чланом 9. став (3) Упутства 
о условима и начину објављивања обавјештења и достављања извјештаја у поступцима 
јавних набавки у информационом систему „Е- набавке” („Службени гласник БиХ” број 
90/14). Такође, код Народне библиотеке за радове на уређењу објекта кино-сале (3.080 
КМ) није закључен уговор, како је прописано чланом 72. став (2) Закона.  

Народна библиотека је извршила набавку лед панела за кино салу и друге робе у износу 
од 1.525 КМ од предузетника који је истовремено руководилац уговорног органа, што 
није у складу са чланом 52. став (4) Закона о јавним набавкама, јер се ради о сукобу 
интереса. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се планом јавних набавки 
утврди врста поступка и уговори о јавним набавкама додјељују у складу са 
чланом 6., 14. и 15. став (6) Закона о јавним набавкама. 

Препоручује се директору Установе за предшколско васпитање, Народне 
библиотеке и Спортског центра да обезбиједи да се планови јавних набавки 
доносе и уговори о јавним набавкама додјељују у складу са чланом 6., 17. став 
(1) и 52. став (4) Закона о јавним набавкама, а извјештаји достављају Агенцији 
за јавне набавке, у складу са чланом 75. став (1) истог закона. 

5. Припрема и доношење буџета 

Скупштина општине је 04.02.2021. године донијела Одлуку о усвајању буџета општине 
Шековићи за 2021. годину и Одлуку о извршењу буџета општине Шековићи за 2021. 
годину у укупном износу од 3.333.182 КМ. До доношења буџета вршено је привремено 
финансирање првог квартала у висини једне четвртине буџета усвојеног за претходну 
годину, како је предвиђено члaном 38. став (3) Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске” број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 
обзиром да буџет није усвојен до краја 2020. године и да Скупштина општине није, у 
складу са члaном 38. став (2) наведеног закона, донијела Одлуку о привременом 
финансирању. 
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Одлука о усвајању Ребаланса буџета Шековићи и Одлука о извршењу Ребаланса 
буџета општине Шековићи за 2021. годину је донесена 13.10.2021. године у износу од 
3.481.735 КМ. Ребалансом буџета планирани су порески приходи (2.509.258 КМ), 
непорески приходи (523.220 КМ), грантови (50.000 КМ), трансфери (352.500 КМ), 
примици за нефинансијску имовину (25.000 КМ) и остали примици (3.200 КМ), као и 
расподјела суфицита из ранијих година у износу од 18.557 КМ. 

Буџетом одобрена средства се односе на расходе за лична примања (1.292.053 КМ), 
расходе коришћења роба и услуга (574.975 КМ), расходе финансирања (49.550 КМ), 
субвенције (83.000 КМ), грантове (275.500 КМ), дознаке (641.500 КМ), расходе 
финансирања и друге финансијске трошкове између јединица власти (18.000 КМ), 
расходе по судским рјешењима (8.000 КМ), трансфере (39.800 КМ), буџетску резерву 
(66.000 КМ), издатке за нефинансијску имовину (309.757 КМ), издатке за отплату дугова 

(82.000 КМ) и остале издатке у износу од 41.600 КМ.  

Након Ребаланса буџета извршене су 34 реалокације у укупном износу од 152.305 КМ, 
од чега је 30 реалокација извршено унутар Општине у износу од 134.550 КМ, двије 
реалокације унутар Народне библиотеке у износу од 4.255 КМ и двије реалокације 
између Општине и буџетских корисника у износу од 13.500 КМ. 

Буџетска резерва за 2021. годину је распоређена сходно одлукама начелника Општине 
у износу од 62.653 КМ, од чега на грантове (22.891 КМ), дознаке (15.661 КМ), издатке за 
нефинансијску имовину (12.003 КМ) и остале расходе у износу од 12.098 КМ. 

Скупштина општине је донијела План за измирење неизмирених обавеза пренесених из 
претходног периода сходно члану 30. став (1) Закона о фискалној одговорности у 
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске” број 94/15 и 62/18). 

Буџет није припремљен и донесен у складу са буџетским календаром прописаним 
чланом 28. Закона о буџетском систему Републике Српске. Одступања у односу на 
буџетски календар, утврђена су код достављања Нацрта буџета и приједлога буџета 
Министарству финансија Републике Српске, као и код усвајања буџета. 

Препоручује се начелнику Општине и Скупштини општине да обезбиједи да се 
буџет припрема и доноси у складу са буџетским календаром прописаним чланом 
28. Закона о буџетском систему Републике Српске. 

6. Финансијски извјештаји 

Општина је сачинила Консолидовани финансијски извјештај за кориснике буџета 
општине Шековићи за 2021. годину у складу са чланом 26. Правилника о финансијском 
извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске” број 15/17) и 
обрасце финансијског извјештаја са Напоменама доставила Министарству финансија у 
складу са чланом 49. став (6) поменутог правилника.  

Приликом сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја за 2021. годину, 
Општина није извршила консолидацију како је прописано чланом 123. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике, јер је у Консолидовани биланс стања грешком додала износ нето 
имовине/капитала Јавног комуналног предузећа „Комуналац” Шековићи из претходне 
године (у даљем дијелу текста: ЈКП „Комуналац”), док у поступак консолидације није 
укључила Јавну здравствену установу „Дом здравља Свети Сава” Шековићи (у даљем 

дијелу текста: ЈЗУ „Дом здравља”). 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се Консолидовани биланс 
стања сачињава у складу са чланом 123. Правилника о рачуноводству, 
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рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. 

6.1. Извјештај о извршењу буџета 

Извршење буџета Општине за период 01.01.-31.12.2021. године је исказано у обрасцу 
ПИБ (Периодични извјештај о извршењу буџета) и у обрасцу ПИФ (Периодични 
извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима).  

У обрасцу ПИБ су исказани буџетски приходи и примици у износу од 3.703.991 КМ, што 
је 7% више у односу на Ребаланс буџета, а буџетски расходи и издаци у износу од 
3.383.393 КМ, што је 3% ниже у односу на Ребаланс буџета. Одступања на више код 
појединих врста расхода у односу на планиране (код осталих некласификованих 
расхода, грантова, дознака грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина 
и градова и трансфера између различитих јединица власти) су покривена 
реалокацијама. 

Скупштина општине је 27.04.2022. године донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о 
извршењу буџета општине Шековићи за 2021. годину. Поменути извјештај садржи 
образложења предвиђена чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Српске и 
чланом 22. Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета 
(„Службени гласник Републике Српске” број 100/13 и 102/16).  

6.1.1. Приходи и примици 

Општина је у обрасцу ПИФ исказала укупне приходе и примитке у износу од 3.704.973 
КМ, од чега на фонду 01 износ од 3.703.991 КМ (приходи 3.703.663 КМ и примици 328 
КМ) и на фонду 03 приходе у износу од 982 КМ. 

Примици се односе на остале примитке од Фонда здравственог осигурања Републике 
Српске по основу рефундација плата за вријеме боловања. 

6.1.1.1. Приходи 

Приходе чине порески и непорески приходи и трансфери између различитих јединица 
власти. 

Порески приходи су исказани у износу од 2.723.641 КМ, a највећим дијелом их чине 
индиректни порези прикупљени преко Управе за индиректно опорезивање (2.515.996 
КМ), порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности (123.635 КМ) и 
порези на имовину у износу од 75.299 КМ. 

Непорески приходи су исказани у износу од 268.140 КМ, а највећим дијелом се односе 
на приходе од закупа и ренте (17.800 КМ), административне накнаде и таксе (15.856 
КМ), комуналне накнаде и таксе (54.648 КМ), накнаде по разним основама (103.955 КМ), 
приходе од пружања јавних (17.735 КМ) и остале непореске приходе (58.046 КМ). 

Приходи од закупа и ренте се односе на приходе од закупа пословних простора (9.707 
КМ) и приходе од земљишне ренте реализоване на основу Одлуке о уређењу простора 
и грађевинском земљишту у износу од 8.093 КМ. 

Административне таксе су реализоване у складу са Одлуком о општинским 
административним таксама и тарифама за општинске административне таксе. 

Комуналне накнаде и таксе се односе се комуналне таксе на фирму (40.549 КМ), 
коришћење рекламних паноа (900 КМ) и коришћење простора на јавним површинама 
или испред пословног простора у пословне сврхе (13.199 КМ). 
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Комуналне накнаде и таксе су реализоване у складу са Одлуком о комуналним таксама 
и тарифи комуналних такси, којом је утврђена врста, висина, рокови, начин плаћања и 
ослобађање од плаћања комуналне таксе.  

Накнаде по разним основама се односе на накнаду за промјену намјене 
пољопривредног земљишта (867 КМ), накнаду за коришћење комуналних добара од 
општег интереса (11.150 КМ), накнаду за шуме (62.733 КМ), накнаду за обављање 
послова од општег интереса у шумама у приватној својини (13.233 КМ), накнаду за воде 
по разним основама (12.889 КМ) и накнаду за реализацију посебних мјера заштите од 
пожара у износу 3.083 КМ. 

Скупштина општине је донијела план утрошка средстава од посебних намјена за шуме 
за 2021. годину и Програм утрошка средстава од накнада за воде за 2021. годину сходно 
прибављеним сагласностима надлежног министарства на поменуте планове, програме 
и измјене планова и усвојила Извјештаје о реализацији претходно наведених програма 
и планова намјенског утрошка средстава. Извјештај о реализацији намјенског утрошка 
средстава од накнада за воде је достављан надлежном министарству. 

Приходе од пружања јавних услуга чине приходи код Установе за предшколско 
васпитање (17.175 КМ) и Средњошколског центра у износу од 560 КМ. 

Остале непореске приходе највећим дијелом чине приходи од Јавне установе Завод за 
запошљавање Републике Српске по основу пројекта запошљавања приправника у 
износу 57.700 КМ, од чега се на Општину односи 52.200 КМ, а Установу за предшколско 
васпитање износ од 5.500 КМ. 

Трансфери између различитих јединица власти су исказани у износу од 712.864 КМ, 
од чега на фонду 01 (711.882  КМ) и фонду 03 (982 КМ), а односе се на трансфере од 
Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске за неразвијене општине 
(88.300 КМ), Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске за 
финансирање права по основу Закона о социјалној заштити (247.724 КМ) и програмске 
активности унапређења система социјалне заштите (5.000 КМ), Владе Републике 
Српске у складу са Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о одређивању 
приоритетних пројеката из програма јавних инвестиција Републике Српске за 
финансирање из буџета 2021. године за финансирање пројекта „Асфалтирање 
локалних путних праваца од Шековића према Каштијељу” (350.000 КМ), Јавне установе 
„Воде Српске“ за суфинансирање пројектне документације за регулацију корита ријеке 
Дрињаче (15.000 КМ), Министарства просвјете и културе Републике Српске за 
стипендије ученицима дефицитарних занимања (5.300 КМ) и набавку књига код 
Народне библиотеке (982 КМ) те трансфере од ентитета и јединица локалне 
самоуправе по основу Записника Пореске управе Републике Српске о обрачуну и 
поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода у износу од 558 КМ. 

6.1.2. Расходи и издаци 

Општина је у обрасцу ПИФ исказала укупне расходе и издатке у износу од 3.384.375 КМ, 
од чега на фонду 01 износ од 3.383.393 КМ (расходи 2.973.261 КМ и издаци 410.132 КМ) 
и на фонду 03 издатке у износу од 982 КМ. 

6.1.2.1. Расходи 

Расходе чине расходи за лична примања запослених, расходи по основу коришћења 
робе и услуга, расходи финансирања и други финансијски трошкови, субвенције, 
грантови, дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова, расходи финансирања и други финансијски трошкови између 
јединица власти, расходи по судским рјешењима и трансфери између различитих 
јединица власти. 
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Расходи за лична примања запослених су исказани у износу од 1.258.788 КМ, а 
односе се на расходе за бруто плате запослених (1.040.831 КМ), бруто накнаде 
трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада (205.796 КМ), накнаде 
плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата 
(1.214 КМ) и отпремнине и једнократне помоћи у износу од 10.947 КМ.  

Расходи за бруто плате су исказани код Општине (907.977 КМ), Установе за 
предшколско васпитање (108.748 КМ) и Спортског центра у износу од 24.106 КМ. 

Лична примања запослених у Општини су дефинисана одредбама Колективног уговора 
за запослене у Општинској управи општине Шековићи, Правилником о накнади 
трошкова превоза код доласка на посао и повратка са посла, Одлуком о платама 
функционера Општине и Одлуком о утврђивању основице за обрачун плата 
функционера Општине, а лична примања запослених код Установе за предшколско 
образовање су дефинисана одредбама Правилника о платама и другим накнадама 
трошкова запослених у ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Мајка Јевросима” 
(додатно је образложено у тачки 3. извјештаја). 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу 
рада су исказани код Општине (195.299 КМ), Установе за предшколско васпитање (792 
КМ), Средњошколског центра (9.605 КМ) и Народне библиотеке у износу од 100 КМ, а 
односе се на расходе за накнаде за превоз на посао и са посла (21.982 КМ), топли оброк 
(86.936 КМ), регрес за годишњи одмор (22.680 КМ), накнаде по основу награда у натури 
(2.369 KM), дневнице по основу службених путовања у земљи и иностранству (2.353 КМ) 
и порезе и збирне доприносе на топли оброк и регрес у износу од 69.476 КМ. 

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи су исказани код Општине (9.947 КМ) и 
Установе за предшколско васпитање у износу од 1.000 КМ, а односе се на расходе за 
отпремине по колективном уговору (4.735 КМ), новчане помоћи приликом рођења 
дјетета (843 КМ), новчане помоћи у случају смрти у износу од 4.369 КМ.  

Расходи по основу коришћења робе и услуга су исказани у износу од 555.034 КМ, а 
чине их расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга (78.385 КМ), расходи за режијски материјал (17.691 КМ), расходи 
за материјал за посебне намјене (7.507 КМ), расходи за текуће одржавање (80.385 КМ), 
расходи по основу путовања и смјештаја (16.812 КМ), расходи за стручне услуге (20.012 
КМ), расходи за одржавање јавних површина и заштите животне средине (81.540 КМ) и 
остали некласификовани расходи у износу од 252.702 КМ. 

Расходе по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга највећим дијелом чине расходи по основу утрошка електричне енергије (18.496 
КМ) и пелета (13.923 КМ), расходи за услуге кориштења фиксног и мобилног телефона 
и интернета (13.987 КМ), расходи за услуге водовода и канализације (7.950 КМ), расходи 
за централно гријање (6.153 КМ) и поштанске услуге у износу од 4.970 КМ.  

Расходе за режијски материјал највећим дијелом чине расходи за канцеларијски 
материјал (10.001 КМ), материјал за одржавање чистоће (3.617 КМ) и стручну 
литературу, часописе и дневну штампу у износу од 2.924 КМ. 

Расходе за материјал за посебне намјене највећим дијелом чине расходи по основу 
набавке намирница за припремање оброка код Установе за предшколско васпитање у 
износу од 6.195 КМ. 

Расходе за текуће одржавање чине расходи за текуће одржавање зграда (14.434 КМ), 
осталих грађевинских објеката (55.269 КМ) и опреме у износу од 10.682 КМ.  
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У оквиру расхода за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда 
умјесто на издацима за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката евидентирана је набавка и уградња столарије код Општине (2.409 КМ), односно 
умјесто на издацима за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 
евидентирана је набавка алуминијских врата код Установе за предшколско васпитање 
(1.280 КМ). Наведено није у складу са чланом 105. и 111. Правилника о буџетским 
класификацијама садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике 
(„Службени гласник Републике Српске” број 98/16, 115/17 и 118/18). 

Расходе по основу путовања и смјештаја чине расходи по основу смјештаја, хране и 
остали расходи по основу службених путовања (3.182 КМ) и расходи по основу утрошка 
горива у износу од 13.630 КМ. 

Расходе за стручне услуге највећим дијелом чине расходи за компјутерске услуге (4.721 
КМ), услуге осигурања (4.314 КМ), услуге финансијског посредовања (3.890 КМ) и услуге 
информисања и медија у износу од 2.917 КМ. 

Расходи за одржавање јавних површина и заштиту животне средине се односе на услуге 
зимске службе (23.173 КМ), услуге чишћења јавних површина (19.210 КМ), утрошак 
електричне расвјете на јавним површинама (21.124 КМ), остале услуге одржавања 
јавних површина (13.033 КМ) и услуге заштите животне средине у износу од 5.000 КМ. 

Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2021. годину, којим се 
дефинише обим и начин обављања дјелатности заједничке комуналне потрошње, 
одржавање комуналних објеката и уређаја, те потребна средства за остваривање 
циљева предвиђених програмом, донесен је од стране Скупштине општине како је 
предвиђено чланом 21. став (2) Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске” број 124/11 и 100/17). 

Остале непоменуте расходе највећим дијелом чине расходи за бруто накнаде за рад 
ван радног односа (178.041 КМ) и расходи по основу репрезентације (54.979 КМ). 

Расходи бруто накнада за рад ван радног односа су исказани код Општине (171.564 
КМ) и нижих буџетских корисника (6.477 КМ), а односе се на расходе за бруто накнаде 
волонтерима (4.894 КМ), бруто накнаде члановима управних и надзорних одбора (7.316 
КМ), бруто накнаде члановима комисија и радних група (7.328 КМ), бруто накнаде 
скупштинским одборницима (98.628 КМ), бруто накнаде по уговору о дјелу (50.946 КМ) 
и остале бруто накнаде за рад ван радног односа у износу од 8.929 КМ. 

Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група највећим дијелом се 
односе на накнаде комисијама за социјална питања, утврђивање права на додјелу 
новчане помоћи родитељима новорођеног дјетета, идентификацију парцела и др., 
расходи за бруто накнаде члановима управних и надзорних одбора највећим дијелом 
се односе на накнаде члановима Управног одбора код Установе за предшколско 
васпитање (3.473 КМ) и Народне библиотеке (2.459 КМ), док су на расходима за остале 
бруто накнаде за рад ван радног односа у цјелости исказане накнаде за рад Општинске 
изборне комисије (додатно је образложено у тачки 3. извјештаја). 

Накнада одборницима Скупштине општине је дефинисана Одлуком о висини 
одборничке накнаде у висини од 330 КМ, што је у складу са чланом 41. став (3) Закона 
о локалној самоуправи.  

Расходе за бруто накнаде по уговору о дјелу највећим дијелом чине накнаде по основу 
55 закључених уговора о дјелу код Општине у износу од 50.401 КМ (додатно је 
образложено у тачки 3. извјештаја). 
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Расходе по основу репрезентације чине расходи по основу репрезентације у земљи 
(17.283 КМ), организације пријема, манифестација и сл. (28.422 КМ), поклона (8.680 КМ) 
и остали расходи по основу репрезентације у износу од 594 КМ. 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови су исказани у износу од 
48.923 КМ, a односе се на расходе за камате по основу емитовања обвезница (48.543 
КМ) и куповине аутомобила путем финансијског лизинга у износу од 380 КМ.  

Субвенције су исказане у износу од 80.516 КМ, а у потпуности се односе на дате 
подстицаје за унапређење пољопривредне производње у складу са Програмом 
кориштења буџетских средстава за подстицај пољопривреде у 2021. години. Највећим 
дијелом се односе на подстицаје за набавку пољопривредне механизације за 19 
корисника (21.178 КМ), воћарство за 23 корисника (13.850 КМ), пластенике за социјално 
угрожене породице за 8 корисника (6.400 КМ),  пчеларство за 27 корисника (6.243 КМ), 
сточарство за 17 корисника (5.950 КМ), мљекарство за 14 корисника (2.150 КМ) и 
ванредне помоћи за надокнаду настале штете на домаћинству и сточном фонду за 40 
корисника у износу од 17.650 КМ. 

Скупштина општине је усвојила Информацију о стању пољопривредне производње и 
додјељеним подстицајима на подручју општине Шековићи за 2021. годину. 

Грантови су исказани у износу од 296.459 КМ, а односе се на текуће грантове 
непрофитним субјектима у земљи (285.342 КМ), остале текуће грантове појединцима 
(4.155 КМ) и остале капиталне грантове у земљи у износу од 6.962 КМ. 

Текуће грантове непрофитним субјектима у земљи чине грантови: 
− политичким организацијама и удружењима у износу од 7.000 КМ, 
− хуманитарним организацијама и удружењима (12.054 КМ), од чега се највећи дио 

односи на грант Општинској организацији Црвеног крста у износу од 11.154 КМ, 
− спортским и омладинским организацијама и удружењима у износу од 63.080 КМ, од 

чега се највећи дио односи на грант Омладинском фудбалском клубу „Шековићи” 
(28.750 КМ), Кошаркашком клубу „Олимп” (18.950 КМ), те невладиним организацијама 
у износу од 6.280 КМ, 

− етничким и вјерским организацијама и удружењима у износу од 6.700 КМ 
− организацијама за афирмацију породице, заштиту права жена, дјеце, избјеглих и 

расељених лица, бораца и особа са инвалидитетом у износу од 24.400 КМ, од чега 
се највећи дио односи на грант Општинској борачкој организацији „Прва Бирчанска 
бригада” Шековићи у износу од 18.600 КМ, 

− организацијама и удружењима у области здравствене и социјалне заштите, заштите 
животне средине и комуналне дјелатности у износу од 119.121 КМ, од чега је грант 
ЈЗУ „Дом здравља” (60.000 КМ) и ЈКП „Комуналац” у износу од 59.121 КМ, 

− организацијама и удружењима у области образовања, научно-истраживачке 
дјелатности, културе и информација (17.182 КМ), од чега се највећи дио односи на 
грант Јавној установи Основна школа „Јован Дучић” Шековићи у износу од 12.682 КМ, 

− организацијама и удружењима у области економског и привредног развоја (23.499 
КМ), а који се у цјелости односе на грант Јавној установи „Туристичка организација” 
Шековићи (у даљем дијелу текста: ЈУ „Туристичка организација”) и 

− непрофитним субјектима у земљи (12.306 КМ), од чега се највећи дио односи на грант 
Општинском удружењу пензионера у износу од 7.906 КМ. 

Општина није донијела интерне акте којим би се утврдили начин и критеријуми 
расподјеле средстава гранта и није расписивала јавни позив за додјелу грантова 
хуманитарним, етничким и вјерским организацијама и удружењима, јавним 
нефинансијским субјектима у области образовања, научно-истраживачке дјелатности, 
културе, информација, здравства, социјалне заштите и комуналне дјелатности, 
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удружењима за афирмацију породице и заштиту права жена, дјеце, избјеглих и 
расељених лица, бораца и особа са инвалидитетом и осталих капиталних грантова и 
текућих грантова појединцима. Јавни позив за расподјелу средстава гранта за спортске 
и омладинске организације није расписиван. Ревизији није презентована документација 
која би упућивала на чињеницу да је расподјела средстава вршена према 
критеријумима из Правилника о расподјели средстава за спорт.  

Поједини корисници средстава гранта (невладине организације, удружења породица са 
четворо и више дјеце, ветерана, пчелара, вјерске институције и Синдикална 
организација ЈЗУ „Дом здравља”) нису подносили извјештаје о намјенском трошењу 
средстава или исте нису подносили у предвиђеном року (Општинска организација 
Црвеног крста), што није у складу са чланом 10. Одлуке  о извршењу буџета Општине 
Шековићи.  

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина 
и градова су исказанe у износу од 655.579 КМ, а чине их дознаке које одобравају и 
исплаћују по основу права утврђених Законом о социјалној заштити (492.245 КМ) и 
дознаке грађанима које одобрава начелник Општине у износу од 163.334 КМ.  

Дознаке по основу права утврђених Законом о социјалној заштити се односе на додатак 
за помоћ и његу другог лица (304.128 КМ), личне инвалиднине (60.285 КМ), сталну 
новчану помоћ (39.062 КМ), дознаке хранитељским породицама (12.220 КМ), дознаке 
установама социјалне заштите за смјештај штићеника (45.812 КМ) и једнократне 
новчане помоћи (за лијечење, набавку основних животних намирница, огрев, трошкове 
сахрана и др.) у износу од 30.738 КМ. 

Дознаке грађанима које одобрава начелник Општине у складу са интерним 
правилницима и одлукама, односе се на стипендије (33.020 КМ), уџбенике за ученике 
средњих школа (2.427 КМ), превоз ученика основних и средњих школа (50.499 КМ), 
новчане помоћи борцима, војним инвалидима, породицама погинулих бораца и 
цивилним жртвама рата (12.400 КМ) и новчане помоћи родитељима новорођеног 
дјетета у износу од 16.050 КМ. Начелник Општине је одобрио једнократне новчане 
помоћи породицама које имају више од четири члана у домаћинству у виду плаћања 
дуга по основу комуналних услуга (4.784 КМ), интервентне помоћи (14.000 КМ) и 
капиталне дознаке (30.154 КМ), без дефинисаних критеријума. 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти су 
исказани у износу од 16.763 КМ, а највећим дијелом се односе на камате по основу 
дугорочних кредита за „Пројекат снабдјевања водом и канализације у општини 
Шековићи” (4.683 КМ) и „Пројекат хитног опоравка од поплава” у износу од 12.075 КМ 
(детаљније образложено у тачкама 6.3.2.1. и 6.3.2.2. извјештаја). 

Трансфери између различитих јединица власти су исказани у износу од 53.592 КМ, 
а чине их трансфери за доприносе за здравствено осигурање корисника социјалне 
заштите (35.141 КМ), трансфери Средњошколском центру за реконструкцију гријања и 
уградњу лед расвјете у спортској сали (15.649 КМ), трансфери по Записницима Пореске 
управе Републике Српске о обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних 
прихода (2.522 КМ) и трансфери Фонду солидарности за дијагностику и лијечење 
обољења, стања и повреда дјеце у иностранству у износу од 640 КМ. 

Препоручује се начелнику Општине и директору Установе за предшколско 
васпитање да обезбиједи да се за улагања у инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката исказују издаци, у складу са 
чланом 105. и 111. Правилника о буџетским класификацијама садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике. 
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Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се донесу интерни акти за 
додјелу средстава гранта и дознака грађанима, те да се подносе извјештаји о 
намјенском трошењу средстава гранта, у складу са Одлуком о извршењу 
буџета општине Шековићи за посматрану годину. 

6.1.2.2. Издаци 

Издаци су исказани у износу од 411.114 КМ, од чега на фонду 01 (410.132 КМ) и фонду 
03 у износу од 982 КМ, а чине их издаци за нефинансијску имовину (292.445 КМ), издаци 
за отплату дугова (79.948 КМ) и остали издаци у износу од 38.721 КМ. 

Издаци за нефинансијску имовину се односе на издатке за изградњу и прибављање 
зграда и објеката (233.898 КМ), инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 
зграда и објеката (35.233 КМ), набавку постројења и опреме (20.756 КМ) и издаци за 
залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и слично у износу од 2.558 КМ.  

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката се највећим дијелом односе на 
издатке у вези уређења корита ријеке Дрињаче (27.670 КМ) и извршено резервисање 
расположивих средстава у вези закљученог уговора о извођењу радова на 
асфалтирању путева у износу од 191.200 КМ. 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката се 
односе на издатке за реконструкцију моста (6.685 КМ) и резервисана средства за 
санацију крова зграде Установе за предшколско васпитање у износу од 28.548 КМ.  

Издаци за набавку постројења и опреме се највећим дијелом односе на набавку опреме 
за гријање (6.122 КМ) и остале комуникационе опреме (5.850 КМ), а код Народне 
библиотеке на фонду 03 су исказани издаци за набавку библиотечке грађе (982 КМ).  

Издаци за отплату дугова су исказани у износу од 79.948 КМ, а односе се на издатке 
за отплату главнице по основу емисије обвезница (48.355 КМ) и финансијског лизинга 
(9.479 КМ) и издатке за отплату дугова према другим јединицама власти по основу 
кредита за „Пројекат снабдијевања водом и канализације у општини Шековићи” (968 КМ) 
и „Пројекат хитног опоравка од поплава” у износу од 21.146 КМ. 

Остали издаци су исказани у износу од 38.721 КМ, а односе се на издатке по основу 
отплате дуга за издату гаранцију Јавном предузећу „Регионална депонија” Зворник (у 
даљем дијелу текста: ЈП „Регионална депонија”) у износу од 37.566 КМ и остале издатке 
по основу накнада плата за вријеме боловања које се рефундирају од Фонда 
здравственог осигурања у износу од 1.155 КМ. 

6.1.3. Буџетски резултат (суфицит/дефицит) 

У обрасцу ПИБ исказан је буџетски суфицит текућег периода у износу од 438.939 КМ, а 
представља збир бруто буџетског суфицита (730.402 КМ) и нето издатака за 
нефинансијску имовину исказаних у негативном износу од 291.463 КМ. Исказани бруто 
буџетски суфицит представља разлику између буџетских прихода (3.703.663 КМ) и 
буџетских расхода у износу од 2.973.261 КМ. 

6.1.4. Нето финансирање 

Нето финансирање је исказано у негативном износу од 118.341 КМ, као разлика по 
основу осталих примитака (328 КМ) и издатака за отплату дугова (79.948 КМ) и осталих 
издатака у износу од 38.721 КМ. 
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6.1.5. Разлика у финансирању 

У обрасцу ПИБ je исказана разлика у финансирању у износу од 320.598 КМ, а чине је 
буџетски суфицит (438.939 КМ) и нето финансирање исказано у негативном износу од 
118.341 КМ.  

6.2. Биланс успјеха 

6.2.1. Приходи 

У Билансу успјеха за период 01.01 - 31.12.2021. године исказани су приходи у износу од 
3.775.844 КМ, а чине их приходи образложени у тачки 6.1.1.1. извјештаја и приходи 
обрачунског карактера.  

Приходи обрачунског карактера су исказани у износу од 71.199 КМ, а односе се на 
приходе од усклађивања вриједности имовине (28.598 КМ), помоћи у натури (1.745 КМ), 
остале приходе обрачунског карактера (38.051 КМ) и приходе обрачунског карактера 
евидентиране по основу пореских и других фискалних прописа у износу од 2.805 КМ. 

Приходи од усклађивања вриједности имовине се највећим дијелом односе на приходе 
од наплаћених коригованих потраживања евидентираних по основу Извјештаја Пореске 
управе Републике Српске из јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним 
порезима за период 01.01-31.12.2021. године у износу од 23.193 КМ.  

Остали приходи обрачунског карактера се највећим дијелом односе на обрачунате 
приходе по основу накнада по разним основама у износу од 36.269 КМ. 

Приходи по основу накнада за ренту и финансијски резултат текуће године су 
потцијењени за износ од 1.800 КМ, због тога што приходи нису признати на обрачунској 
основи, што није у складу са чланом 106. став (2) и 109. став (5) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике (детаљније у тачки 6.3.1.1. извјештаја). 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се приходи по основу 
накнада за ренту признају на обрачунској основи у складу са чланом 106. став 
(2) и 109. став (5) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама 
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

6.2.2. Расходи 

У Билансу успјеха за период 01.01 - 31.12.2021. године су исказани расходи у износу од 
3.740.860 КМ, а чине их расходи образложени у тачки 6.1.2.1. извјештаја и расходи 
обрачунског карактера.  

Расходи обрачунског карактера су исказани у износу од 767.599 КМ, а односе се на 
набавну вриједност реализованих залиха (2.558 КМ), расходе по основу амортизације 
(636.007 КМ), расходе резервисања по основу обавеза (60.927 КМ), финансијске 
расходе обрачунског карактера (26.628 КМ), расходе од усклађивања вриједности 
имовине (41.350 КМ) и остале расходе обрачунског карактера у износу од 129 КМ.  

Расходи по основу амортизације су исказани су код Општине (609.366 КМ), 
Средњошколског центра (24.894 КМ), Народне библиотеке (1.656 КМ) и Установе за 
предшколско васпитање (91 КМ). Чине их расходи по основу амотизације зграда и 
грађевинских објеката (601.157 КМ), постројења и опреме (28.655 КМ) и нематеријалне 
имовине у износу од 6.195 КМ.  

Општина приликом обрачуна амортизације објеката образовних и здравствених 
институција и стамбених објеката није примијенила стопе прописане Правилником о 
примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике („Службени гласник 
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Републике Српске” број 110/16). Такође, Установа за предшколско васпитање код 
обрачуна амортизације радио опреме, Народна библиотека код обрачуна амортизације 
рачунарске опреме и опреме за хлађење и Средњошколски центар код обрачуна 
амортизације рачунарске мрежне опреме и остале грејне опреме, нису примјењивали 
стопе прописане поменутим правилником.  

Расходи резервисања по основу обавеза се односе на резервисање по основу 
првостепене пресуде и процјене о неповољном исходу спора. 

Финансијски расходи обрачунског карактера се односе на обрачунате негативне курсне 
разлике на обавезе по намјенском кредиту за „Пројекат хитног опоравка од поплава”. 

Расходи од усклађивања вриједности имовине највећим дијелом се односе на расходе 
по основу корекције ненаплаћених потраживања старијих од годину дана 
евидентираних по основу Извјештаја Пореске управе Републике Српске из јединствене 
евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01-31.12.2021. године у 
износу од 23.259 КМ, као и на расходе по основу отписа аванса код Установе за 
предшколско васпитање (11.955 КМ) и корекције ненаплаћених потраживања старијих 
од годину дана за комуналне и друге накнаде код Општине у износу од 5.754 КМ. 

Расходи од усклађивања вриједности имовине су потцијењени за износ 37.566 КМ, јер 
није извршена корекција ненаплаћених потраживања старијих од годину дана 
(објашњено у тачки 6.3.1.1. извјештаја). 

Препоручује се начелнику Општине и директору Установе за предшколско 
образовање, Народне библиотеке и Средњошколског центра да обезбиједи да 
се приликом обрачуна амортизације примијени Правилник о примјени годишњих 
амортизационих стопа за буџетске кориснике. 

6.2.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха за период 01.01 - 31.12.2021. године, као разлика прихода у износу 
од 3.775.844 КМ и расхода у износу од 3.740.860 КМ, исказан је позитиван финансијски 
резултат у износу од 34.984 КМ.  

Према налазу ревизије, финансијски резултат текуће године је прецијењен за износ 
38.561 КМ, због мање обрачунатих збирних доприноса у износу 2.795 КМ (тачка 3. 
извјештаја), неисказивања прихода обрачунског карактера у износу 1.800 КМ (тачка 
6.2.1. извјештаја) и неизвршене корекције ненаплативих потраживања у износу 37.566 
КМ (6.2.2. извјештаја). 

6.3. Биланс стања 

У Билансу стања Општине, на дан 31.12.2021. године, исказана је укупна актива нето 
вриједности 20.948.524 КМ (бруто вриједности 30.852.001 КМ и исправке вриједности 
9.903.477 КМ) коју чине пословна актива нето вриједности 20.449.869 КМ и ванбилансна 
актива у износу од 498.655 КМ. Укупна актива је уравнотежена са укупном пасивом коју 
чине пословна пасива (20.449.869 КМ) и ванбилансна пасива у износу од 498.655 КМ. 

6.3.1. Пословна актива 

Пословна актива исказана је у износу од 30.353.346 КМ бруто вриједности, 9.903.477 КМ 
исправке вриједности и нето вриједности 20.449.869 КМ. Нето вриједност пословне 
активе чине краткорочна финансијска имовина и разграничења, дугорочна финансијска 
имовина и разграничења и нефинансијска имовина у сталним средствима. 
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6.3.1.1. Краткорочна финансијска имовина и разграничења 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења је исказана у износу од 1.767.525 КМ 
бруто вриједности, 358.844 КМ исправке вриједности и нето вриједности 1.408.681 КМ, 
а односе се на готовину и готовинске еквиваленте, краткорочна потраживања, 
краткорочна разграничења и краткорочну финансијску имовину и разграничења из 
трансакција са другим јединицама власти. 

Готовина и готовински еквиваленти су исказани у износу од 670.746 КМ, а чине их 
новчана средства на банковним рачунима (670.341 КМ) и готовина у благајни (405 КМ). 

Краткорочна потраживања су исказана у износу од 679.607 КМ бруто вриједности, 
358.721 КМ исправке вриједности и нето вриједности 320.886 КМ. Нето вриједност 
краткорочних потраживања највећим дијелом чине потраживања за ненаплаћене 
порезе, доприносе и непореске приходе (123.493 КМ), потраживања за порезе, 
доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на 
наплату у року до годину дана (32.557 КМ) и остала краткорочна потраживања у износу 
од 161.783 КМ. 

Потраживања за ненаплаћене непореске приходе по основу накнада за ренту су 
потцијењена за износ од 15.598 КМ, приходи обрачунског карактера по основу накнада 
за ренту су потцијењени за износ од 1.800 КМ, а финансијски резултат ранијих година 
је потцијењен за износ од 13.798 КМ, због тога што приходи по основу накнада за ренту 
нису признати на обрачунској основи. Наведено није у складу са чланом 106. став (2) и 
109. став (5) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.  

Остала краткорочна потраживања највећим дијелом се односе на потраживања од ЈП 
„Регионална депонија” у износу од 161.772 КМ, по основу активиране гаранције по 
доспјелом кредиту (за пројекат управљања чврстим отпадом) за који је, сходно 
Супсидијарном кредитном споразуму између Владе Републике Српске и наведеног 
јавног предузећа, Општина била гарант. 

Општина није вршила процјену потраживања од ЈП „Регионална депонија” са 
становишта њихове наплативости и корекцију потраживања која нису наплаћена у року 
од 12 мјесеци од датума доспјећа, што није у складу са чланом 73. став (1. и 2.) 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. Због наведеног остала краткорочна потраживања су 
прецијењена за износ од 124.206 КМ, расходи од усклађивања вриједности 
краткорочних потраживања су потцијењени за износ од 37.566 КМ и финансијски 
резултат ранијих година је прецијењен за износ од 86.640 КМ. До завршетка ревизије је 
извршена корекција поменутих потраживања, те сходно томе није дата препорука. 

Краткорочна разграничења су исказана у износу од 7.512 КМ, а односе на на дате 
авансе из ранијих година (5.737 КМ) и краткорочна разграничења по основу 
неизмирених обавеза за накнаде плата за вријеме и боловања које се рефундирају од 
фондова обавезног социјалног осигурања у износу од 1.775 КМ. У току ревизије су 
покренуте активности на рјешавању статуса датих аванса, те сходно томе није дата 
препорука. 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим 
јединицама власти су исказани у износу од 409.660 КМ бруто вриједности, 123 КМ 
исправке вриједности и нето вриједности 409.537 КМ. Највећим дијелом се односе на 
потраживања по основу трансфера од Министарства управе и локалне самоуправе 
Републике Српске за неразвијене и изразито неразвијене јединице локалне самоуправе 
(22.075 КМ), потраживања по основу трансфера од Министарства здравља и социјалне 
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заштите Републике Српске по основу суфинансирање права из социјалне заштите 
(20.262 КМ) и расподјеле средстава од игара на срећу (5.000 КМ), потраживања по 
основу трансфера за финансирање пројекта „Асфалтирање локалних путних праваца 
од Шековића према Каштијељу” из Програма јавних инвестиција (350.000 КМ) и 
потраживања од Министарства финансија по основу расподјеле јавних прихода на дан 
31.12.2021. године у износу од 9.868 КМ. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се корекција краткорочних 
потраживања која нису наплаћена по истеку рока од 12 мјесеци врши у складу 
са чланом 73. став (1. и 2.) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

6.3.1.2. Дугорочна финансијска имовина и разграничења 

Дугорочна финансијска имовина и разграничења је исказана у износу од 60.902 КМ 
(бруто вриједности и нето вриједности), а чине је акције и учешћа у капиталу (59.043 КМ) 
и потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок 
плаћања, а која су евидентирана на основу Извјештаја из јединствене евиденције о 
пријављеним и уплаћеним порезима у износу од 1.859 КМ. 

Акције и учешћа у капиталу се односе на додати (консолидовани) износ нето имовине 
ентитета под контролом од 52.043 КМ, као и учешћа у капиталу код ЈКП „Комуналац” 
(5.000 КМ), ЈП „Регионална депонија” (1.000 КМ) и оснивачки улог код ЈУ „Туристичка 
организација” у износу од 1.000 КМ. 

Општина није исказала учешће у капиталу по основу оснивачког улога код Установе за 
предшколско васпитање (2.000 КМ), Народне библиотеке (2.000 КМ) и ЈЗУ „Дом 
здравља” у износу од 2.000 КМ. Наведено није у складу са чланом 61. став (4) 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана 
за буџетске кориснике. Због претходно наведеног, позиције акције и учешће у капиталу 
и финансијски резултат ранијих година су потцијењени за износ од 6.000 КМ. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се на позицији акције и 
учешћа у капиталу искажу учешћа у капиталу по основу оснивачког улога у 
складу са чланом 61. став (4) Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

6.3.1.3. Нефинансијска имовина у сталним средствима 

Нефинансијска имовина у сталним средствима је исказана у износу од 28.518.354 КМ 
бруто вриједности, 9.538.068 КМ исправке вриједности и нето вриједности 18.980.286 
КМ, а односи се на произведену сталну имовину, драгоцјености, непроизведену сталну 
имовину и нефинансијску имовину у сталним средствима у припреми. 

Произведена стална имовина је исказана у износу од 20.595.429 КМ бруто 
вриједности, 9.538.068 КМ исправке вриједности и нето вриједности 11.057.361 КМ. 
Нето вриједност произведене сталне имовине чине зграде и објекти (10.823.592 КМ), 
постројења и опрема (231.148 КМ) и нематеријална произведена имовина (2.621 КМ). 

Зграде и објекти су исказани у износу од 19.214.733 КМ бруто вриједности, 8.391.141 КМ 
исправке вриједности и нето вриједности 10.823.592 КМ. Нето виједност зграда и 
објеката највећим дијелом чине пословни објекти и простори (3.112.391 КМ), 
саобраћајни објекти (5.337.587 КМ) и остали објекти у износу од 2.079.630 КМ.  

Пословне објекте и просторе највећим дијелом чине канцеларијски објекти и простори 
(329.940 КМ), објекти здравствених и социјалних институција (437.892 КМ), објекти 
образовних и научних институција (423.988 КМ), спортско рекреативни објекти (569.542 
КМ) и остали пословни објекти (1.265.349 КМ). Саобраћајне објекте највећим дијелом 
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чине путеви и улице (3.893.100 КМ) и водени путеви (819.122 КМ), а остале објекте 
углавном чине водоводи и канализација (1.881.127 КМ) и спортско рекреативни терени 
и паркови у износу од 122.286 КМ. 

У 2021. години, вриједност зграда и објеката је повећана за износ од 208.841 КМ по 
основу извршених улагања (изградње и реконструкције), а умањена је по основу 
обрачунате амортизације за износ од 601.157 КМ. 

Према достављеној информацији за потребе ревизије, Општина је издавала у закуп три 
пословна простора укупне површине 152 м2, а чија је укупна бруто вриједност (141.867 
КМ), исправка вриједности (140.544 КМ) и нето вриједност (1.323 КМ).  

Имовина која је дата у закуп није исказана као инвестициона имовина, што није у складу 
са чланом 29. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и захтјевима МРС-ЈС 16 
Инвестициона имовина, параграфи 7., 20. и 26. 

Постројења и опрема су исказани у износу од 1.305.340 КМ бруто вриједности, 1.074.192 
КМ исправке вриједности и нето вриједности 231.148 КМ. Нето вриједност постројења и 
опреме највећим дијелом чине превозна средства (18.035 КМ), комуникациона и 
рачунарска опрема (13.319 КМ), гријна, расхладна и заштитна опрема (20.351 КМ) и 
школске и библиотечке књиге код Народне библиотеке у износу од 145.236 КМ.  

У току године, вриједност опреме је повећана по основу набавке опреме (20.756 КМ) и 
донације књига (1.745 КМ), а умањена је по основу обрачунате амортизације (28.655 
КМ) и расходовања опреме у нето износу од 129 КМ. 

Нематеријална произведена имовина је исказана у износу од 75.356 КМ бруто 
вриједности, 72.735 КМ исправке вриједности и нето вриједности 2.621 КМ. Нето 
вриједност се односи на Шумско привредну основу за приватне шуме (период важења 
2016-2025. године) у износу од 1.451 КМ и регулациони план у износу од 1.170 КМ.  

Нето вриједност Шумско привредне основе и финансијски резултат ранијих година су 
потцијењени за износ од 11.278 КМ, а исправка вриједности је прецијењена за износ од 
11.278 КМ, јер код обрачуна амортизације Шумско привредне основе износ који се 
амортизује није распоређен током вијека важења од 10 година у складу са захтјевима 
МРС-ЈС 17 Некретнине, постројења и опрема (параграф 66.) и чланом 5. Правилника о 
примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике. 

Непроизведена стална имовина је исказана у износу од 7.852.883 КМ, а у цјелости се 
односи на земљиште које је класификовано као пољопривредно земљиште (4.774.270 
КМ), градско грађевинско земљиште (3.021.763 КМ) и остало грађевинско земљиште у 
износу од 56.850 КМ.  

Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми је исказана у износу од 
69.802 КМ, а односи се на појекте уређења корита ријеке Дрињаче (34.667 КМ), уређења 
депоније (25.190 КМ), реконструкције водовода Каштијељ (7.020 КМ) и изградње 
комплекса отворених базена у износу од 2.925 КМ. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се имовина која је дата у 
закуп класификује као инвестициона имовина у складу са чланом 29. Правилника 
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике и захтјевима МРС-ЈС 16 Инвестициона 
имовинa, параграфи 7., 20. и 26. 
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6.3.2. Пословна пасива 

Пословна пасива је исказана у износу од 20.449.869 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 исказане у износу од 331.210 КМ, а чине их 
краткорочне финансијске обавезе (69.270 КМ), обавезе за лична примања запослених 
(93.126 КМ), обавезе из пословања (39.015 КМ), обавезе за грантове и дознаке на име 
социјалне заштите (40.805 КМ), краткорочна резервисања и разграничења (60.997 КМ) 
и краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти у 
износу од 27.997 КМ. 

Краткорочне финансијске обавезе чине обавезе које доспијевају на наплату до годину 
дана по основу емисије обвезница (66.826 КМ) и куповине аутомобила путем 
финансијског лизинга (2017. године) у износу од 2.444 КМ.  

Обавезе за лична примања запослених се односе на обавезе за бруто плате запослених 
и бруто накнаде плата (77.028 КМ), обавезе за топли оброк (13.135 КМ) и обавезе за 
превоз на посао и са посла код Општине (1.260 КМ), Установе за предшколско 
васпитање (70 КМ) и Средњошколског центра (1.633 КМ). 

Обавезе из пословања највећим дијелом се односе на обавезе за набавку роба и услуга 
и сталне имовине у земљи (26.032 КМ) и обавезе према физичким лицима за 
одборничке накнаде (8.185 КМ) и накнаде по основу уговора о дјелу (3.408 КМ). 

Обавезе за грантове и дознаке на име социјалне заштите се односе обавезе за 
грантове (1.400 КМ) и обавезе за дознаке на име социјалне заштите (39.405 КМ). 

Краткорочна резервисања и разграничења односе се на краткорочне обавезе по 
основу резеревисања за судски спор у износу од 60.927 КМ. 

Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти се 
односе на обавезе које доспијевају на наплату до годину дана по основу дугорочних 
кредита за „Пројекат снабдијевања водом и канализације у општини Шековићи” (1.937 
КМ) и „Пројекат хитног опоравка од поплава” у износу од 22.081 КМ, као и обавезе за 
трансфере фондовима по основу доприноса за здравствено осигурање корисника 
социјалне заштите (2.994 КМ) и обавезе по Записницима Пореске управе Републике 
Српске о обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода (985 КМ).  

Обавезе Општине доспјеле на 31.12.2021. године, до 28.02.2022. године су измирене у 
укупном износу од 175.011 КМ, а највећим дијелом их чине обавезе за лична примања 
запослених (93.126 КМ), дознаке (39.055 КМ) и обавеза из пословања (37.601 КМ). 

6.3.2.2. Дугорочне обавезе и разграничења 

Дугорочне обавезе и разграничења су исказане у износу од 2.323.098 КМ, а чине их 
дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности и дугорочне обавезе и 
разграничења из трансакција са другим јединицама власти.  

Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности су исказане у износу од 1.084.819 
КМ, а односе се на дугорочно задужење Општине путем прве емисије обвезница у 
износу од 1.200.000 КМ, са периодом отплате од 15 година. У 2019. години, Скупштина 
општине је донијела Одлуку о дугорочном задужењу Општине емисијом хартија од 
вриједности за финансирање капиталних пројеката, а на поменуто задужење дата је 
сагласност Министарства финансија Републике Српске.  
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Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти  су 
исказане у износу од 1.238.279 КМ, а односе се на обавезе по кредиту Европске 
инвестиционе банке за „Пројекат снабдјевања водом и канализације у општини 
Шековићи” (646.431 КМ) и Свјетске банке - Међународне асоцијације за развој по 
„Хитном пројекту опоравка од поплава” у износу од 591.848 КМ. 

Општина је, у 2013. години са Министарством финансија Републике Српске закључила 
Уговор о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке за финансирање 
пројекта „Пројекат снабдијевања водом и канализације у општини Шековићи” у износу 
до 649.336 КМ (332.000 Еура), а Анекс број 1 Уговора о преносу кредитних средстава 
Свјетске банке - Међународне асоцијације за развој, за финансирање санације и 
реконструкције локалне инфраструктуре оштећене усљед поплава закључен је у 2017. 
години у износу до 697.052 КМ (279.799 SDR). Поменута кредитна средства су одобрена 
под истим условима под којима су Европска инвестициона банка и Свјетска банка 
одобриле кредитна средства Републици Српској и са роком отплате 25 година. 

Општина је објавила извјештај о стању дуга и издатим гаранцијама на дан 31.12.2021. 
године у Службеном гласнику Републике Српске број 22/22. 

6.3.2.3. Властити извори  

Властити извори средстава су исказани у износу од 17.795.561 КМ, а чине их трајни 
извори средстава, финансијски резултат ранијих година и позитиван финансијски 
резултат текуће године. 

Трајни извори средстава су исказани у износу од 8.099.946 КМ, а највећим дијелом их 
чини имовина (земљиште, библиотечке књиге и архивска грађа) која не подлијеже 
обрачуну амортизације, а чија вриједност је утврђена у ранијим обрачунским периодима 
у износу од 7.937.541 КМ. 

Финансијски резултат ранијих година је исказан у износу од 9.660.631 КМ. Према налазу 
ревизије, позитиван финансијски резултат ранијих година je прецијењен за износ 55.564 
КМ, због неисказивања прихода обрачунског карактера у ранијим годинама у износу 
13.798 КМ и неизвршене корекције ненаплативих потраживања у износу 86.640 КМ 
(тачка 6.3.1.1. извјештаја), неисказивања акције и учешћа у капиталу у износу 6.000 КМ 
(тачка 6.3.1.2. извјештаја) и више обрачунате амортизације у износу 11.278 КМ (тачка 
6.3.1.3. извјештаја). 

Финансијски резултат текуће године је исказан у износу од 34.984 КМ. Према налазу 
ревизије, финансијски резултат текуће године је прецијењен за износ од 38.561 КМ, како 
је наведено у тачки 6.2.3. извјештаја.  

6.3.3. Ванбилансна евиденција 

Позиције ванбилансне актива и пасиве, на дан 31.12.2021. године, су исказане у износу 
од 498.655 КМ, а односе се на издате гаранције за задужења ЈП „Регионална депонија” 
(234.690 КМ) и ЈКП „Комуналац” у износу од 263.965 КМ. 

6.4. Биланс новчаних токова 

У Билансу новчаних токова Општине за период 01.01-31.12.2021. године су исказани 
приливи готовине из пословних активности (3.380.270 КМ) и одливи готовине из 
пословних активности (3.096.312 КМ), што је за резултат имало исказан позитиван нето 
новчани ток из пословних активности у износу од 283.958 КМ. Одливи готовине из 
инвестиционих активности су исказани у износу од 117.194 КМ, док прилива готовине из 
инвестиционих активности није било, што је за резултат имало исказан негативан нето 
новчани ток из инвестиционих активности у износу од 117.194 КМ. Одливи готовине из 
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активности финансирања су исказани у износу од 79.948 КМ, док прилива готовине из 
активности финансирања није било, што је за резултат имало исказан негативан нето 
новчани ток из активности финансирања у износу од 79.948 КМ. 

Нето повећање готовине је исказано у износу од 86.819 КМ, готовина на почетку периода 
583.930 КМ и готовина на крају периода у износу од 670.746 КМ.  

Биланс новчаних токова је сачињен у складу са чланом 42. Правилника о финансијском 
извјештавању буџетских корисника и пружа релевантне информације о новчаним 
токовима из пословних, инвестиционих и активности финансирања у складу са са 
захтјевима МРС-ЈС 2 Извјештај о новчаним токовима. 

6.5. Временска неограниченост пословања 

Општина је у Напоменама уз консолидовани финансијски извјештај дала образложења 
везана за сталност пословања, што је у складу са захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација 
финансијских извјештаја, параграфи 15. (ц) и 38.  

6.6. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

У Напоменама уз консолидовани финансијски извјештај Општине је објелодањена 
информација да, по евиденцијама Општине и Правобранилаштва, до 31.12.2021. године 
нису завршена четири судска спора, од чега се против Општине воде три судска спора 
са укупним утуженим дугом (без законских затезних камата и трошкова судског поступка) 
од 134.562 КМ, а један судски спор се води по тужби Општине са утуженим дугом (без 
законских затезних камата и трошкова судског поступка) од 50.000 КМ.  

6.7. Напомене уз финансијске извјештаје 

Уз Консолидовани финансијски извјештај Општине за 2021. годину сачињене су 
Напомене у којима су објелодањене неопходне опште информације о Општини, 
информације о основама за састављање финансијских извјештаја и информације о 
примијењеним рачуноводственим политикама. Међутим, Напомене не садрже 
образложења у вези детаљније структуре осталих непореских прихода, расхода и 
обавеза за лична примања која се односе на Општину и ниже буџетске кориснике, као 
ни узроке значајнијих одступања у односу на буџет и претходну годину, што није у складу 
са чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и 
захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја и других релевантних 
стандарда. Такође, није објелодањена информација ограничења власништва над 
опремом (упис залога на камиону за одвоз смећа), што није у складу са захтјевима МРС-
ЈС 17 Некретнине, постројења и опрема (параграф 89. тачка а.). 

У Писаним Образложењима уз финансијске извјештаје за 2021. годину код Установе за 
предшколско васпитање и Народне библиотеке, за сваку класу опреме признате у 
финансијским извјештајима (параграф 52.) нису извршена објелодањивања бруто 
књиговодствене вриједности и акумулиране исправке вриједности на почетку и на крају 
периода, што није у складу са захтјевима МРС-ЈС 17 Некретнине, постројења и опрема, 
(параграф 88. тачка д.), као ни објелодањивања узрока значајнијих одступања у односу 
на буџет и претходну годину, што није у складу са чланом 46. став (1) тачка 5. 
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника. Такође, код Установе 
за предшколско васпитање нису извршена објелодањивања корисног вијека употребе 
или коришћених стопа амортизације, што није у складу са МРС-ЈС 17 Некретнине, 
постројења и опрема (параграф 88. тачка ц.), као ни прописа коришћених за израду 
извјештаја и примијењених рачуноводствених политика, што није у складу са чланом 46. 
став (1) тачка 2. и 3. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника, 
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док код Народне библиотеке објелодањени прописи који су коришћени за израду 
извјештаја нису ажурирани. 

Спортски центар није сачинио писана Образложења уз финансијске извјештаје за 2021. 
годину, што није у складу са чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању 
буџетских корисника. 

Препоручује се начелнику Општине и директору Установе за предшколско 
васпитање, Народне библиотеке и Спортског центра да обезбиједи да се у 
Напоменама и писаним Образложењима уз финансијске извјештаје објелодањују 
потребне додатне информације у складу са чланом 46. Правилника о 
финансијском извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС-ЈС 1 
Презентација финансијских извјештаја и других релевантних стандарда. 

 

 

 

 

 

 

 

Ревизијски тим 

Драган Милошевић, с.р. 

Мира Матијашевић, с.р. 
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