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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 

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

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом, 
Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета Општине 
Власеница истинито и објективно приказују, у свим материјалним аспектима, 
финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2021. године и извршење буџета 
за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског 
извјештавања. 

Основ за мишљење са резервом 

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике 
Српске и релевантним ISSAI стандардима ревизије 2200-2810. Наша одговорност за 
провођење ревизије детаљније је описана у пасусу Одговорност ревизора. Ревизију 
смо спровели у складу са ISSAI 130 - Етичким кодексом, испунили смо наше остале 
етичке одговорности и независни смо у односу на субјекта ревизије. 

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази, с обзиром на прописани оквир 
финансијског извјештавања довољни и одговарајући и да обезбјеђују основ за наше 
ревизијско мишљење о финансијском стању имовине, обавеза и извора и извршењу 
буџета.  

Као што је наведено под тачком 3. извјештаја:  

Попис имовине и обавеза у Општинској управи са стањем на дан 31.12.2021. године 
није извршен у складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и 
обавеза, јер није извршено усклађивање књиговодственог стања са стварним 
стањем нефинансијске имовине у сталним средствима, дио нефинансијске и 
финансијске имовине није пописан, извјештаји пописних комисија нису сачињени у 
року, а надлежни орган Општине Власеница није донио одлуку о резултатима пописа 
имовине и обавеза. 

Такође, попис имовине и обавеза није извршен у складу са одредбама наведеног 
правилника јер, код Јавне установе за предшколско васпитање и образовање „Први 
кораци“ нису пописане обавезе и потраживања и није извршено усклађивање стања 
по попису и књиговодственог стања. Код Јавне установе Центар за социјални рад 
Власеница и Јавне установе Народна библиотека нису пописане обавезе и 
потраживања, пописне комисије нису сачиниле извјештај о попису, а надлежни орган 
није разматрао Извјештај о попису. 

Као што је наведено под тачком 6. извјештаја:  

Приликом сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја за 2021. годину, 
Општина Власеница није извршила консолидацију како је прописано чланом 123. 
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Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике, јер није извршила укључивање нето 
имовине/капитала, ентитета који су под њеном контролом или значајним утицајем из 
њихових биланса стања у Kонсолидовани биланс стања.  

Као што је наведено под тачком 6.1.1. и  6.3.1.2. извјештаја:  

Грант из иностранства, у вези пројекта „Санација зграде Општинске управе“, више 
је исказан за 165.690 КМ, јер је у износу од 120.330 КМ признат на обрачунској основи 
(за наведени износ мање су исказани остали приходи обрачунског карактера), што 
није у складу са чланом 108. став (1) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике, а због евидентирања пословног догађаја који по својој суштини није грант, 
за 45.360 КМ (по наведеном основу више је исказан резултат текуће године и 
вриједност зграда и објекта за исти износ). 

Као што је наведено под тачком 6.3.1.1. извјештаја:  

Краткорочна потраживања и остали приходи обрачунског карактера, више су  
исказани за 97.978 КМ, због два пута евидентираних истих потраживања по основу 
накнаде за шуме.  

Исправка вриједности краткорочних потраживања исказана је мање за 262.890 КМ, 
више су исказани расходи од усклађивања вриједности финансијске имовине за 
56.391 КМ, резултат ранијих година за 319.281 КМ, а резултат текуће године за 
56.391 КМ, јер процјена наплативости краткорочних потраживања на дан 
билансирања није извршена сходно одредбама члана 73. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике.     

Као што је наведено под тачкама 6.3.1.2, 6.1.2.1. и 6.3.2.1. извјештаја:  

Акције и учешћа у капиталу и резултат ранијих година мање су исказани у износу од 
11.000 КМ, јер Општина Власеница није исказала дугорочну финансијску имовину по 
основу учешћа у капиталу, што није у складу са чланом 61. став (4) Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике. 

Вриједност зграда и објеката је више исказана у износу од 428.072 КМ, а мање 
нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми за 177.722 КМ (за зграде 
и објекте чија изградња или реконструкција на дан билансирања није окончана) и 
инвестициона имовина за 250.350 КМ (вриједност пословних простора који су дати у  
закуп), што није у складу са чланом 20, 23 и 37. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Путеви, обавезе према добављачима и издаци за изградњу и прибављање путева 
више су исказани за 416.811 КМ, јер је евидентирање извршено на основу 
закључених уговора, по основу којих у 2021. години, у наведеном износу нису 
испостављене ситуације, што није у складу са чланом 26, 82. став (6) и 96. став (3) 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике и захтјевима МРС ЈС 17 - Некретнине, постројења 
и опрема.  

Више су исказани остали објекти (водоводи) и издаци за изградњу и прибављање 
осталих објекта, а мање остала краткорочна разграничења по основу датих аванса 
за нефинансијску имовину и остали издаци по основу датих аванса у износу од 
45.000 КМ, јер је евидентирање на позицији осталих објеката и на издацима за 
изградњу и прибављање осталих објекта, извршено на основу закључених 
споразума по којима у 2021. години није било реализације, што није у складу са 
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чланом 26, 96 и 104. Правилникa о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

Више су исказане зграде и објекти за 67.278 КМ, обавезе према добављачима и 
издаци за инвестиционо одржавање зграда и објеката за 32.908 КМ, а мање су 
исказана потраживања по основу трансфера од ентитета за 34.370 КМ,  јер ситуације 
за санацију зграде Општинске управе испостављене у 2022. години за радове из 
исте, нису евидентиране у обрачунском периоду на који се и односе већ у 2021. 
години, што није у складу са чланом 26, 82 и 96. Правилникa о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. 

Више је исказана нематеријална произведена имовина у најмањем износу за 23.505 
КМ, резултат ранијих година за 18.804 КМ и резултат текуће године за 4.701 КМ, за 
колико су мање исказани обрачунски расходи по основу амортизације за текући 
период, јер за нематеријалну произведену имовину није вршен обрачун 
амортизације, што није у складу са чланом 4. Правилника о примјени годишњих 
амортизационих стопа за буџетске кориснике и чланом 20, 24 и 100. Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике.  

Као што је наведено под тачком 6.4. извјештаја: 

Биланс новчаних токова није састављен на начин како је то прописано чланом 42. 
Правилника о финансијском извјештавaњу буџетских корисника, јер су више 
исказани приливи готовине из пословних активности (по основу грантова и 
трансфера) и одливи готовине из пословних активности (по основу одлива за 
грантове и дознаке), као и одливи готовине из инвестиционих активности.  

Као што је наведено под тачком 6.7. извјештаја:  

Напомене уз финансијске извјештаје Општине Власеница и образложења уз 
финансијске извјештаје које је саставила Јавна установа за предшколско васпитање 
и образовање „Први кораци“ Власеница и Јавна установа Центар за социјални рад 
Власеница не задовољавају захтјеве МРС ЈС 1 - Презентација финансијских 
извјештаја и одредбе члана 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских 
корисника, јер не садрже потпуна објелодањивања додатних информација.  

Временска неограниченост пословања 

Општина Власеница је у Напоменама уз финансијске извјештаје за период 01.01 - 
31.12.2021. године објелоданила да нема значајне неизвјесности у вези са 
сталношћу пословања. 

Кључна питања ревизије 

Кључна питања ревизије су она питања која по нашем професионалном мишљењу, 
су била најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за годину која се 
завршава на дан 31. децембар 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 Власеница је одговоран за припрему и фер презентацију 
финансијских извјештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима 
за јавни сектор и Међународним стандардима финансијског извјештавања. Ова 
одговорност обухвата: осмишљавање, примјену и одржавање интерних контрола 
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које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја који не 
садрже материјално значајне погрешне исказе настале усљед преваре и грешке; 
одговарајућа објелодањивања релевантних информација у Напоменама уз 
финансијске извјештаје; одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених 
политика и рачуноводствених процјена које су примјерене датим околностима и 
надзор над процесом извјештавања. При изради финансијских извјештаја 
руководство је одговорно да процијени сталност пословања и да објелодани питања 
везана за временску неограниченост пословања. 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја 

Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да ли финансијски извјештаји, 
као цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе узроковане преваром 
или грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који садржи наше 
мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања, али није 
гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима ревизије 
увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје. 

Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се 
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске 
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја. 

Због чињенице да се ревизија спроводи провјером на бази узорка и да у систему 
интерних контрола и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења, 
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене. 

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о  
износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор 
поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном скептицизму, 
укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским 
извјештајима, насталих усљед преваре и грешке. Приликом процјене ризика, ревизор 
разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију 
финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су 
одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања одвојеног мишљења 
о ефективности интерних контрола. Ревизија такође укључује оцјену примијењених 
рачуноводствених политика утемељених на временској неограничености пословања 
и значајних процјена извршених од стране руководства, као и оцјену опште 
презентације финансијских извјештаја. 

Изјављујемо да смо поступили у складу са релевантним етичким захтјевима у вези 
са независношћу. Остварили смо комуникацију са одговорним лицима субјекта 
ревизије у вези са планираним обимом и временским распоредом ревизије, кључним 
ревизијским питањима и другим важним питањима и значајним налазима ревизије, 
укључујући значајне недостатке у систему интерних контрола који се могу 
идентификовати током ревизије. 

Бања Лука, 04.08.2022. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Мишљење са резервом  

Уз ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општине Власеница 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 мишљењe са резервом, 
активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским 
извјештајима Општине Власеница за 2021. годину су, у свим материјалнo значајним 
аспектима, у складу са прописима којима су регулисане.  

Основ за мишљење са резервом 

Ревизију усклађености смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора 
Републике Српске и ISSAI 4000 – Стандард за ревизију усклађености. 

Вјерујемо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да 
обезбјеђују основ за наше мишљење о усклађености активности, финансијских 
трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са прописима 
којима су регулисане. 

Као што је наведено под тачком 4. извјештаја: 

Општина Власеница није провела процедуре јавних набавки малих вриједности у  
укупном износу од 155.978 КМ (медијских услуга, канцеларијског и материјала за 
хигијену, погонског горива, банкарских услуга, услуга осигурања, набавке пелета, 
услуга јавног информисања, текућег одржавања путева, услуга одржавања 
службених возила, услуга украшавања урбаног подручја града, услуге 
репрезентације, опреме за видео надзор и набавке ауто-гума),  што није у складу са 
чланом 87. Закона о јавним набавкама. За набавке погонског горива, пелета, опреме 
за систем видео надзора и канцеларијског и материјала за хигијену, нису закључени 
уговори. 

На основу Оквирног споразума из 2018. године (важио је до 15.05.2021. године) са 
извођачем радова на асфалитирању локалних путева и градских улица, дана 
14.05.2021. године закључена су три уговора у укупној вриједности од 567.224 КМ 
(рок реализације до 90 дана), а по истеку Оквирног споразума 18.06.2021. године и 
појединачни уговор у вриједности од 287.634 КМ. Уговорени радови нису извршени 
у уговореном року (за дио радова извођач није ни уведен у посао), а извођaчу није 
обрачуната уговорена казна за кашњење у реализацији уговора. 

Као што је наведено под тачком  6.1.1. извјештаја: 

Општина Власеница није у складу са тачком 2. Одлуке о комуналним накнадама, 
донијела рјешења о висини комуналне накнаде физичким лицима, који су власници 
стамбених простора и корисници објеката и уређаја заједничке комуналне 
потрошње.  

Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја: 

Обрачун плата и других личних примања запослених у Општини Власеница и нижим 
буџетским корисницима није вршен у складу са одредбама Посебног колективног 
уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, Посебног 
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колективног уговора за запослене у области образовања и културе Републике 
Српске, Посебног колективног уговора за запослене у области социјалне заштите 
Републике Српске и Закона о измјенама и допунама закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе. Неусклађености код обрачуна истих су по основу 
висине коефицијената за обрачун плате, стимулација и увећања плата. 

Код додјеле грантова спортским организацијама и осталим удружењима нису 
успостављени критеријуми. Дио корисника грантова није достављао информације о 
утрошеним средствима, а дио не садржи одговарајућу документацију о утрошеним 
средствима, што није у складу са тачком 10. Одлуке о извршењу буџета за 2021. 
годину. Такође, није вршена контрола додијељених средстава.  

Одговорност руководства за усклађеност 

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

Одговорност ревизора за ревизију усклађености 

Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша 
одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности, 
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима, у 
свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. 
Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске 
доказе о томе да ли је пословање Општине Власеница обухваћено према 
дефинисаним критеријумима, усклађено са законским и другим прописима. 
Процедуре подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са 
законима и прописима који регулишу пословање Општине Власеница. 

 

Бања Лука, 04.08.2022. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 

1) Консолидовани биланс стања сачињава у складу са чланом 123. став (3) и (4) 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, 

2) грантови признају и евидентирају у складу са чланом 108. став (1) Правилника 
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике, 

3) унос података у пословне књиге, исказивање обавеза, признавање и 
вредновање нефинансијске имовине и издатака за нефинансијску имовину 
врши у складу са чланом 5, 26, 82 и 96. Правилникa о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике и изврши свеобухватна анализа исказаних позиција нефинансијске 
имовине у сталним средствима, предузму активности да се иста 
идентификује, процијени и књиговодствено евидентира у складу са 
рачуноводственим стандардима и  

4) Биланс новчаних токова сачињава у складу са чланом 42. Правилника о 
финансијском извјештавaњу буџетских корисника и са одредбама МРС ЈС 2 
– Извјештај о новчаним токовима. 

Препоручује се начелнику Општине и директору ЈУ за предшколско васпитање и 
образовање, директору ЈУ Центар за социјални рад и директору ЈУ Народна 
библиотека, да обезбиједи да се:  

5) поступци и процедуре провођења пописа, усаглашавање књиговодственог 
стања са стварним стањем и извјештавање врши у складу са Правилником о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза, 

6) отклоне утврђени недостаци који се односе на успостављање и вођење 
помоћних књига, контролу потрошње горива, трошкова мобилних телефона и 
контролу буџетских корисника, 

7) процјена потраживања са становишта њихове наплативости, врши у складу 
са чланом 73. став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуновоственим процјенама за буџетске кориснике и 

8) Напомене/Образложења уз финансијске извјештаје састављају у складу са 
захтјевима МРС ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја и чланом 46. 
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника. 

Препоруке везане за усклађеност 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 

1) успостави систем интерних контрола у складу са Законом о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и Упутством о 
начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског 
управљања и контроле у смислу да се изврши попис пословних процеса у 
Општини Власеница, идентификују и процијене ризици, дефинишу контролне 
активности, успостави књига пословних процеса, донесени интерни акти 
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ускладе са важећом законском регулативом и досљедно примјењује Одлука 
о комуналним накнадама, 

2) прерасподјела буџетских средстава врши у складу са донесеном Одлуком о 
извршењу буџета, 

3) прибаве потребне сагласности за План утрошка намјенских средстава по 
основу посебних водних накнада и накнада за шуме и 

4) дефинишу правила и критеријуми за додјелу средстава гранта, а 
извјештавање и контрола врши у складу са истим. 

Препоручује се начелнику Општине и директору ЈУ за предшколско васпитање и 
образовање, ЈУ Центар за социјални рад и ЈУ Народна библиотека, да обезбиједи 
да се: 

5) покретање и провођење поступака јавних набавки и додјела уговора, врши у 
складу са чланом 87. Закона о јавним набавкама, појединачни уговори 
закључују у складу са Оквирним споразумом и да се уговорене обавезе 
извршавају у складу са одредбама уговора и 

6) интерни акти којима се дефинишу плате и друга лична примања запослених, 
ускладе са Посебним колективним уговором за запослене у области локалне 
самоуправе и Законом о измјенама и допунама закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе и да се Одлука о накнади за провођење 
„Одборничког сата“ усклади са тачком 5. Скупштинске Одлуке о именовању 
одборника за провођење „Одборничког сата“, у погледу исплата за обављање 
тих дужности. 

Препоручује се Скупштини општине да: 

7) донесе Програм уређења градског грађевинског земљишта у складу са 
чланом 4. тачка (3) Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта и 

8) висину одборничке накнаде за предсједнике одборничких клубова усклади са 
чланом 41. Закона о локалној самоуправи. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ  

 Закон о буџетском систему Републике Српске;  

 Закон о фискалној одговорности у Републици Српској;  

 Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске;  

 Одлука о извршењу ребаланса буџета Општине Власеница за 2021. годину;  

 Закон о локалној самоуправи;  

 Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе;  

 Закон о раду, члан 204, 205. и 125; 

 Закон о доприносима и Правилник о условима, начину обавјештавања, 
обрачунавања и уплате доприноса;  

 Закон о порезу на доходак (Глава I-IV, VI, X, XII и XIII) и Правилник о примјени 
Закона о порезу на доходак; 

 Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању 
инвалида, члан 26. и 27; 

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

 Посебни колективни уговор за запослене у области образовања и културе 
Републике Српске; 

 Посебни колективни уговор за запослене у области социјалне заштите 
Републике Српске; 

 Закон о јавним набавкама;  

 Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске;  

 Закон о уређењу простора и грађењу; 

 Закон о шумама, члан 89;   

 Закон о водама, члан 17 став (2), 188, 194. и 195; 

 Закон о јавним путевима;  

 Закон о комуналним дјелатностима, члан 6-12, 20-25 и 41;   

 Закон о концесијама, члан 32;  

 Закон о заштити од пожара, члан 85 (став 5); 

 Закон о комуналним таксама;  

 Закон о спорту и Правилник о категоризацији спортова у Републици Српској;  

 Правилник о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта; 

 Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за запослене 
у јавном сектору и Одлука о висини накнаде за службена путовања у земљи и 
иностранству за запослене у Републици Српској и 

 Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Општина Власеница (у даљем тексту: Општина) смјештена је у источном дијелу 
Републике Српске и простире се на површини од 234 км2. На подручју Општине живи 
око 12.349 становника.  

Према Одлуци Владе Републике Српске о степену развијености јединица локалне 
самоуправе у Републици Српској за 2021. годину („Службени гласник Републике 
Српске“, број 102/20), Општина је сврстана у неразвијене јединице локалне 
самоуправе.  

Општина остварује свe надлежности утврђене Законом о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), као и друге 
надлежности које су јој пренесене другим законима. Органи Општине су Скупштина 
општине и начелник општине. Скупштина је, орган одлучивања и креирања политике 
Општине, а чини је 21 одборник. Начелник је извршни орган власти Општине, који 
заступа и представља Општину, руководи Општинском управом и одговоран је за 
њен рад.  

Средства за рад Општине обезбијеђена су из пореских и непореских прихода, 
грантова, трансфера између и унутар јединица власти, примитака за непроизведену 
сталну имовину и осталих примитака.  

Ревизијом је обухваћен Консолидовани финансијски извјештај Општине којег, поред 
података Општинске управе, чине и финансијски извјештаји нижих буџетских 
корисника: Јавне установе Центар за социјални рад, Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање, „Први кораци“, Јавне установе Народна библиотека и 
СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница. 

Eнтитети јавног сектора над којима постоји контрола од стране Општине као 
оснивача и 100% власника су Јавна установа Културни центар, Јавна здравствена 
установа Дом здравља и Туристичка организација Власеница. 

На Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији Општине Власеница за 
период 01.01-31.12.2021. године, није било примједби. 

Препоруке дате у овом извјештају, у циљу њиховог наглашавања, болдоване 
су и писане италик словима. 

2. Провођење препорука из претходног извјештаја 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске вршила је финансијску 
ревизију Општине за 2018. годину и том приликом дато је укупно 15 препорука 
(седам за финансијске извјештаје и осам за усклађеност), као и три препоруке 
директору Јавне установе Центар за социјални рад и четири препоруке директору 
Јавне установе за предшколско образовање.  

Општина је доставила План мјера и активности у циљу провођења препорука и 
отклањања неправилности, 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 седам препорука датих за финансијске извјештаје двије препоруке су проведене, 
три дјелимично проведене и двије нису проведене. 

Дјелимично су проведене препоруке које се односе на сачињавање и достављање 
образаца годишњих финансијских извјештаја и сачињавање Консолидованог 
биланса стања (дио који није проведен објашњен је у тачки 6. и 6.4. извјештаја), унос 
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података на име пословних промјена и правилна класификација истих (тачка 6.2.1.2. 
и 6.3.1.2. извјештаја) и објављивање додатних информација у Напоменама уз 
финансијске извјештаје (тачка 6.7. извјештаја). 

Нису проведене препоруке везане за попис имовине и обавеза (тачка 3. извјештаја) 
и идентификацију, признавање и вредновање нефинансијске имовине (тачка 6.3.1.2. 
извјештаја). 

Од осам препорука за усклађеност које се односе на Општинску управу, дјелимично 
су проведене три препоруке, четири нису проведене, а проведена је једна препорука. 

Дјелимично проведене препоруке односе се на набавку роба и услуга (тачка 4. 
извјештаја), планирање, расподјелу, утрошак и извјештавање у вези намјенских 
средстава на име накнада за шуме, воде, заштиту од пожара и др. (тачка 3. и  6.1.1. 
извјештаја), доношење аката у складу са  Законом о јавним путевима – непроведени 
дио препоруке (тачка 3. извјештаја) и усклађеност интерног акта за вршење 
комуналних дјелатности са Законом о комуналним дјелатностима. 

Нису проведене препоруке које се односе на успостављање система интерних 
контрола (тачка 3. извјештаја), усклађеност интерних аката у вези плата и других 
личних примања запослених са Посебним колективним уговором и Законом о 
статусу функционера, висине одборничке накнаде предсједницима одборничких 
клубова и у вези накнаде за провођење „Одборничког сата“ (тачка 6.1.2.1. 
извјештаја). 

Препоруке дате директору Јавне установе Центар за социјални рад (три) нису 
проведене, а односиле су се на попис имовине и обавеза, успостављање помоћних 
књига (тачка 3. извјештаја) и усклађеност интерних аката у вези плата и других 
личних примања запослених са Посебним колективним уговором за запослене у 
области социјалне заштите (тачка 6.1.2.1. извјештаја). 

Од четири препоруке дате директору Јавне установе за предшколско васпитање и 
образовање „Први кораци“ дјелимично је проведена препорука која се односи на 
попис имовине и обавеза (тачка 3. извјештаја) и препорука да се интерни акти у вези 
плата и других личних примања запослених ускладе са Посебним колективним 
уговором за запослене у области образовања и културе (тачка 6.1.2.1. извјештаја). 
Препорука која се односи на успостављање помоћних књига није проведена. 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Организација и функционисање система интерних контрола Општине су 
дефинисани постојећим интерним актима (Статут Општине, Одлука о оснивању 
Општинске управе, Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста, 
Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима, Пословник 
о раду Скупштине Општине). Одлуком о оснивању и Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи дефинисана су 
подручја одговорности, надлежности органа, те начини финансирања и 
функционисања Општине. 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Општинској управи (‘’Службени гласник Општине Власеница’’, број: 6/18, 8/18, 12/18, 
1/19, 3/20, 8/20, 9/20, 11/20, 3/21 и 15/21) уређује унутрашњу организацију и 
систематизацију послова и радних мјеста из дјелокруга Општинске управе, 
унутрашње организационе јединице и њихов дјелокруг рада, подјелу послова и 
задатака на извршиоце са описом основних карактеристика тих послова, број 
извршилаца потребних за извршавање послова и услови за њихово обављање, 
начин руковођења организационим јединицама, одговорност запослених, јавност 
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рада, пријем приправника и волонтера и друга питања значајна за рад Општинске 
управе.  

Наведеним правилником са измјенама и допунама систематизовано је 56 радних 
мјеста са 73 извршиоца. У Општинској управи је запослено 77 извршилаца од чега 
54 на неодређено, 23 на одређено вријеме (13 извршилаца на систематизована 
радна мјеста, четири приправника, четири начелника одјељења, два функционера - 
начелник Општине и потпредсједник Скупштине, док предсједник Скупштине своју 
функцију обавља волонтерски). Код осталих буџетских корисника (осим средње 
школе и Народне библиотеке) је 24 запослених. 

Донесени интерни акти којима су уведена одређена ограничења и прописани 
одговарајући контролни поступци и радње (Правилник о употреби мобилних и 
фиксних телефона из 2018. године, Правилик о трошковима репрезентације из 2014. 
године и Правилник о употреби службених возила из 2014. године), као и Правилник 
о обрачуну, наплати и контроли наплате јавних прихода (из 2009. године), нису 
усклађени са новом законском и подзаконском регулативом. 

Општина је 04.01.2021. године донијела План запошљавања за 2021. годину.  

Општина није сачинила годишњи извјештај о спровођењу планираних активности на 
успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле за 2021. 
годину, што је прописано Правилником о садржају извјештаја и начину извјештавања 
о систему финансијског управљања и контроле („Службени гласник Републике 
Српске“, број 1/22), јер нису предузете активности у складу са Законом о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору („Службени гласник Републике 
Српске“, број 91/16) и Упутством о начину и поступку успостављања и спровођења 
система финансијског управљања и контроле („Службени гласник Републике 
Српске“, број 99/17). Такође, није успостављена књига пословних процеса, 
идентификовани и процијењени ризици (тачка 22. наведеног упутства), као ни друге 
активности захтијеване наведеним прописима. 

Поред наведеног у функционисању система интерних контрола утврђени су 
сљедећи недостаци:  

- Општина није успоставила помоћну књигу потраживања, како је прописано чланом 
27. Закона о трезору („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13 и 103/15) 
и не користи модул потраживања, како је дефинисано Одлуком о начину 
организовања трезора Општине Власеница („Службени гласник Општине 
Власеница“, број 14/17). Такође, ЈУ за предшколско васпитање и образовање 
„Први кораци“ и Центар за социјални рад Власеница, нису успоставили помоћне 
књиге за нефинансијску имовину и потраживања,   

- Одлука о продужењу важности Просторног плана Општине није благовремено 
донесена (план је важио за период 2010-2020. година, а Одлука о продужењу 
важности истог до 2030. године, донесена је 25.05.2021. године), 

- Општина није дефинисала контролне поступке у сврху праћења трошкова 
мобилних телефона и наплате потраживања по основу прекорачења лимита 
потрошње,  

- у Општини није вршена контрола утрошка горива у односу на утврђени норматив 
потрошње по појединим возилима, 

- унос података у Главну књигу трезора (ГКТ) је вршен и на основу документације 
која не одражава суштину пословног догађаја, односно истом се не потврђује да 
се пословни догађај стварно и десио  (тачка 6.3.1.2. извјештаја), што није у складу 
са чланом 5. став (3) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама 
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник 
Републике Српске“, број 115/17 и 118/18), 
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- није донесена стратегија развоја локалних путева и улица у насељу и посебан акт 
о управљању, грађењу и реконструкцији, што није у складу са чланом 13. (став 4) 
и чланом 16. (став 6) Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 89/13) и 

- интерним актом је дефинисан начин обављања контроле нижих буџетских 
корисника који се финансирају из општинског буџета, а до завршетка ревизије од 
стране Општине није вршена контрола њиховог пословања. 

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године није организован и 
извршен у складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза („Службени 
гласник Републике Српске“, број 45/16 - у даљем тексту: Правилник о попису), јер:  

- нису извршене неопходне припремне радње, како је дефинисано чланом 15. 
Правилника о попису,  

- није извршено усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем 
нефинансијске имовине у сталним средствима, како је дефинисано чланом 12. 
Правилника о попису, 

- комисија за попис обавеза и потраживања Општинске управе је пописала обавезе 
и нижих буџетских корисника, а обавезе Општинске управе су пописане на основу 
књиговодствених евиденција, умјесто на основу документације која одражава 
стварно стање обавеза и потраживања (изводи отворених ставки), што није у 
складу са чланом 12. Правилника о попису,  

- није извршен стварни попис зграда и објеката (пословни објекти, путна 
инфраструктура) већ су подаци преузети из евиденције помоћне књиге за основна 
средства, такође и попис земљишта је извршен на основу наведене евиденције, 
без увида у власничку документацију (посједовне листове и земљишно књижне 
извадке), што је у извјештају о попису, констатовано и од стране пописне комисије,  

- листе по мјестима пописа (количински попис) нису потписане од стране пописне 
комисије, исте нису сачињене у два примјерка и нису овјерене (са уписом датума 
овјере) од стране одговорног лица, што није у складу са чланом 17. став (4) и (8) 
Правилника о попису,   

- Извјештај Централне пописне комисије о попису имовине и обавеза није сачињен 
у складу са чланом 20. став (1), тачка 2) Правилника о попису (за нефинансијску 
имовину у сталним средствима јер исти не садржи податке о укупној садашњој и 
набавној вриједности и није дат упоредни преглед стварног и књиговодственог 
стања пописане имовине и обавеза). Наведени извјештај, као и Извјештај комисије 
за попис потраживања и обавеза нису сачињени у року који је дефинисан чланом 
20. став 2. Правилника о попису, 

- ситан инвентар у употреби (нпр. заставе, заштитне рукавице, тракасте завјесе, 
кварцне пећи и др.), евидентиран је као опрема и као такав и пописан, имовина 
дата на коришћење другим правним лицима (ЈКП „Власеница“), као и туђа имовина 
коју користи Општина (Oracle лиценце примљене на реверс) није пописана на 
посебне листе, нису пописане ауто-гуме у складишту, а Комисија за попис 
готовине, еквивалената и жиро-рачуна није пописала стање на девизном рачуну 
Општине и 

- надлежни орган Општине није донио одлуку о извршеном попису имовине и 
обавеза на дан 31.12.2021. године, што није у складу са чланом 21. став (2) 
Правилника о попису.  

Попис имовине и обавеза код нижих буџетских корисника није извршен у складу са 
Правилником о попису, јер код: 
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- ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Први кораци“ нису пописане обавезе 
и потраживања. Вриједност зграда, објеката и опреме (новонабављена опрема 
није пописана по сваком имовинском предмету ни количински ни вриједносно) по 
попису је значајно нижа у односу на књиговодствену вриједност (није извршено 
усаглашавање стања по попису и књиговодственог стања) и није сачињена 
рекапитуалција пописане имовине по врстама. Такође, Извјештај о извршеном 
попису није сачињен у складу са чланом 20. став (1) тачка 3) Правилника о попису, 
јер није дат упоредни преглед стварног и књиговодственог стања и одлуку о 
резултатима пописа (усвајање Извјештаја о попису – начин отклањања утврђених 
разлика по попису) није донио Управни одбор већ директор, што није у складу са 
чланом 21. став (1) наведеног правилника и 

- ЈУ Центар за социјални рад Власеница и ЈУ Народна библиотека нису пописане 
обавезе и потраживања, пописне комисије нису сачиниле извјештај о попису, а 
надлежни орган није донио одлуку о усвајању резутата пописа. 

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: 

- успостави систем интерних контрола у складу са Законом о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и 
Упутством о начину и поступку успостављања и спровођења система 
финансијског управљања и контроле у смислу да се изврши опис и попис 
пословних процеса у Општини, идентификују и процијене ризици, 
дефинишу контролне активности, успостави књига пословних процеса и 
друге активности које су дефинисане одредбама наведених прописа, 

- унос података у пословне књиге врши на основу вјеродостојне 
документације у складу са чланом 5. став (3) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике, 

- отклоне утврђени недостаци који се односе на успостављање и вођење 
помоћних књига, контролу потрошње горива и трошкова мобилних 
телефона, усклађивање интерних аката са важећом законском 
регулативом и контролу буџетских корисника и 

- попис имовине и обавеза организује и проводи у складу са  чланом 12, члан 
15, 17. став (4) и (8), 20. став (1) и (2) и члан 21. став (3)  Правилника о начину 
и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним 
стањем имовине и обавеза, утврди стварно стање имовине и обавеза, те 
књиговодствене евиденције ускладе са истим. 

Препоручује се директору Јавне установе за предшколско васпитање и 
образовање, директору Јавне установе Центар за социјални рад и 
директору Јавне установе Народна библиотека да обезбиједи да се попис 
имовине и обавеза проводи у складу са одредбама Правилника о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним 
стањем. 

Препоручује се директору Јавне установе за предшколско васпитање и 
образовање и директору Јавне установе Центар за социјални рад, да 
обезбиједи да се успоставе помоћне књиге, како је дефинисано чланом 27. 
Закона о трезору. 
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4. Набавке 

Планом јавних набавки роба, услуга и радова (усвојен 08.02.2021. године) за 2021. 
годину (са измјенама и допунама) планиране су набавке у укупној вриједности од 
1.501.900 КМ (без пореза на додату вриједност у даљем тексту: ПДВ).  

Општина је у току 2021. године провела 27 поступака јавних набавки укупне 
вриједности од 1.201.982 КМ (без ПДВ – а) и то:  

- један отворени поступак у вриједности 144.729 КМ који се односи на санацију 
зграде Општинске управе (и отворени поступак започет у 2020. години, а окончан 
у 2021. години),  

- шест поступака по конкурентском захтјеву за достављање понуда од којих су 
четири окончана закључивањем уговора у вриједности 65.768 KM који се односе 
на израду пројекта за уређење корита ријеке Тишче, набавку садница воћа,  и 
набавку софтвера за е-овјере, док су два поступка поништена, 

- један преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци у вриједности од 
38.769 КМ (додатни радови на санацији зграде општинске управе) и  

- 19 поступака путем директног споразума 67.337 КМ. 

Ревизијским испитивањем обухваћене су набавке у вриједности од 1.159.253 КМ, 
што чини 96% од вриједности укупно реализованих набавки. Ревизијским 
испитивањем утврђено је да:  

- нису проведене процедуре јавних набавки малих вриједности у најмањем износу 
од 155.978 КМ и то, набавке медијских услуга (7.020 КМ), канцеларијског и 
материјала за хигијену (24.119 КМ), погонског горива (35.597 КМ), банкарских 
услуга (4.810 КМ), услуга осигурања (4.003 КМ) набавке пелета (20.793 КМ), услуга 
јавног информисања (4.016 КМ), текућег одржавања путева (7.195 КМ), услуга 
одржавања службених возила (13.236 КМ), услуга комуналне инфраструктуре 
(6.997 КМ), услуга украшавања урбаног подручја града (7.020 КМ), услуге 
репрезентације (8.000 КМ), опреме за видео надзор (9.239 КМ) и набавке ауто-гума 
(3.933 КМ), што није у складу са чланом 87. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Српске“, броj 38/14), 

- за набавке погонског горива, пелета, опреме за систем видео надзора, 
канцеларијског и материјала за хигијену, нису закључени уговори,  

- за јавну набавку радова на санацији зграде Општинске управе, проведен је 
отворени поступак јавне набавке, а Уговор о извршењу радова у вриједности од 
169.333 КМ (са урачунатим ПДВ-ом), закључен је са изабраним добављачем 
15.11.2021. године. Извођач је уведен у посао 25.11.2021. године, а окончана 
ситуација је испостављена 14.03.2022. године. Радови нису завршени у 
уговореном року од 30 календарских дана већ са 77 дана закашњења (извођачу 
није обрачуната уговорена казна за сваки дан закашњења од 1 промил од 
уговорене цијене – тачка 11.1. Уговора). Није закључен Анекс уговора за 
продужење рока завршетка радова, нити је важност банкарске гаранције за добро 
извршење посла продужена (важност исте је истекла 22.01.2022. године), 

- са извођачем радова на асфалитирању локалних путева и градских улица на 
подручју Општине Власеница 15.05.2018. године закључен је Оквирни споразум 
(вриједност споразума је 3.274.283 КМ) са важношћу од три године од дана 
закључења (важи до 15.05.2021. године). Дана 14.05.2021. године на основу 
наведеног споразума, закључена су три појединачна уговора укупне вриједности 
од 567.224 КМ (са ПДВ-ом), а по истеку важности Оквирног споразума 18.06.2021. 
године закључен је уговор у вриједности од 287.634 КМ (са ПДВ-ом). Уговорени 
радови нису извршени у уговореном року, а извођaчу није обрачуната уговорена 
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казна за кашњење у реализацији уговора. Мањи дио радова који су уговорени 
појединачним уговорима није обухваћен Оквирним споразумом, а за радове на 
санацији асфалтних улица у појединачном уговору број 03-404-16/21 од 
14.05.2021. године за позицију - крпљење рупа на асфалтним улицама (вриједност 
радова је 17.500 КМ), кao јединица мјере узета је тона асфалтне масе, а у 
Оквирном споразуму м2 асфалтне масе,   

- за јавне набавке услуга израде стручног мишљења и урбанистичко-техничких 
услова за објекат капеле, спомен собе и музеја и санацију војничког гробља (6.903 
КМ) и јавну набавку геодетског снимања постојећег стања у векторском облику 
одговарајуће размјере, израду геодетске подлоге за потребе регулационог плана  
зимско спортско - рекреативног центра „Игришта“ (6.786 КМ), услуге нису извршене 
у уговореним роковима, а уговорни орган није обрачунао уговорене пенале, што 
није у складу са чланом 7, односно 9. закључених уговора и 

- у Јавној установи за предшколско васпитање и образовање „Први кораци“ нису 
проведени поступци јавних набавки за додјелу уговора мале вриједности (набавка 
прехрамбених производа, меса и пекарских производа), што није у складу са 
чланом 87. Закона о јавним набавкама, а са добављачима нису закључени уговори 
о набавци.  

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 

- за додјелу уговора мале вриједности примјењују одредбе члана 87.  Закона 
о јавним набавкама и 

- појединачни уговори закључују у складу са Оквирним споразумом и да се 
уговорене обавезе извршавају у складу са одредбама уговора.  

 

Препоручује се директору Јавне установе за предшколско васпитање и 
образовање да се за додјелу уговора мале вриједности примјењују одредбе 
члана 87.  Закона о јавним набавкама. 

5. Припрема и доношење буџета 

Одлуке о буџету и извршењу буџета за 2021. годину, у износу од 5.714.000 КМ, 
Скупштина општине је усвојила 29.12.2020. године, a након проведене процедуре  
23.11.2021. године донијела је Одлуку о усвајању ребаланса буџета Општине за 
2021. годину.  

Ребалансом буџета су планирана буџетска средства у износу од 6.935.742 КМ и то 
порески приходи 4.007.957 КМ, непорески приходи 1.001.900 КМ, грантови 122.200 
КМ, трансфери између или унутар јединица власти од 1.306.460 КМ, примици за 
нефинансијску имовину 30.000 КМ, остали примици 45.000 КМ и расподјела 
суфицита из ранијих година 422.225 КМ. 

Средства Ребаланса буџета за 2021. годину распоређена су на текуће расходе у 
износу од 4.889.757 КМ (расходи за лична примања 2.079.560 КМ, расходи по основу 
коришћења роба и услуга 938.350 КМ, расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 83.800 КМ, субвенције 35.000 КМ, грантови 760.650 КМ, дознаке на име 
социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине 900.897 КМ и расходи по 
судским рјешењима 91.500 КМ), трансфере између и унутар јединица власти у 
износу од 3.000 КМ и издаци у износу од 2.042.985 КМ (издаци за нефинансијску 
имовину 1.732.085 КМ, издаци за отплату дугова 221.900 КМ и остали издаци 89.000 
КМ). 

На основу одлука начелника Општине, послије ребаланса буџета извршено је 11 
реалокација буџетских средстава у укупном износу од 248.221 КМ између и унутар 
потрошачких јединица. На појединим позицијама вршена је прерасподјела 
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средстава са материјалних трошкова на трошкове личних примања, што није у 
складу са чланом 14. Одлуке о извршењу буџета Општине Власеница за 2021. 
годину од 29.12.2020. године. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се прерасподјела 
буџетских средстава врши у складу са донесеном Одлуком о извршењу 
буџета. 

6. Финансијски извјештаји 

Општина није сачинила Консолидовани биланс стања на дан 31.12.2021. године у 
складу са чланом 123. став (3) и (4) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, јер није 
извршила консолидацију, односно укључивање контролисаних ентитета додавањем 
нето имовине/капитала из њихових биланса стања у Консолидовани биланс стања 
Општине, односно кориговањем позиција акција и учешћа у капиталу и трајних 
извора средстава (Јавно комунално предузеће „Власеница“ д.о.о. Власеница). 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се Консолидовани 
биланс стања сачињава у складу са чланом 123. став (3) и (4) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

6.1. Извјештај о извршењу буџета 

Извршење буџета Општине за период 01.01 - 31.12.2021. године исказано је у 
обрасцу ПИБ - Периодични извјештај о извршењу буџета на рачуноводственом 
фонду 01 - општи фонд, што представља буџет у ужем смислу (у даљем тексту: ПИБ) 
и у обрасцу ПИФ - Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим 
фондовима (у даљем тексту: ПИФ), који је идентичан са ПИБ-ом, јер су све 
трансакције евидентиране у оквиру фонда 01. 

Буџетски приходи и примици за 2021. годину у ПИБ - у су исказани у износу од 
7.125.896 КМ, што је за 9% више у односу на ребаланс буџета. 

Буџетски расходи и издаци за 2021. годину су исказани у износу од 5.871.433 КМ, 
што је за 12% ниже у односу на ребаланс буџета (објашњења у наставку извјештаја). 

Извјештај о извршењу буџета Општине за 2021. годину Скупштина општине је 
усвојила 16.05.2022. године. 

6.1.1. Приходи и примици 

Буџетски приходи и примици су исказани у износу од 7.125.896 КМ. По налазу 
ревизије буџетски приходи и примици су више исказани за 165.689 КМ (објашњено у 
наставку ове тачке извјештаја). 

Буџетске приходе чине порески приходи, непорески приходи, грантови и трансфери 
између или унутар јединица власти. 

Порески приходи исказани су у износу од 7.049.807 КМ или 109% у односу на 
ребаланс буџета, а највећим дијелом се односе на индиректне порезе (3.932.867 
КМ), порезе на лична примања приходе од самосталних дјелатности (248.635 КМ) и 
порезе на имовину (115.680 КМ). 

Непорески приходи исказани су у износу од 771.871 КМ или 77% у односу на 
ребаланс буџета, а односе се на приходе од финансијске и нефинансијске имовине 
и позитивних курсних разлика (5.071 КМ), накнаде и таксе и приходе од пружања 
јавних услуга (681.091 КМ), новчане казне (3.260 КМ) и остале непореске приходе 
(82.449 КМ).  
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Накнаде таксе и приходе од пружања јавних услуга чине административне накнаде 
и таксе (36.104 КМ), комуналне накнаде и таксе (84.961 КМ), накнаде по разним 
основама (464.870 КМ) и приходи од пружања јавних услуга (95.156 КМ).  

Општина није у складу са тачком 2. Одлуке о комуналним накнадама („Службени 
гласник Општине Власеница“, број: 14/10 и 3/18), донијела рјешења о висини 
комуналне накнаде физичким лицима, који су власници стамбених простора и 
корисници објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње.  

Исказане накнаде по разним основама чине углавном накнаде за уређење 
грађевинског земљишта (29.820 КМ), за коришћење грађевинског земљишта (2.375 
КМ), коришћење шума (282.625 КМ), воде (22.661 КМ), коришћење комуналних 
добара од општег интереса (51.786 КМ), финансирање посебних мјера заштите од 
пожара (9.638 КМ) и коришћење природних ресурса у сврху производње електричне 
енергије (60.681 КМ).  

Скупштина општине није донијела Програм уређења градског грађевинског 
земљишта, што није у складу са чланом 4. тачка (3) Правилника о обрачуну накнаде 
трошкова уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Републике 
Српске“, број 34/14). 

Скупштина општине је 12.04.2021. године усвојила годишње планове утрошка 
намјенских средстава по основу накнада за коришћење шума, воде, коришћења 
средстава остварених по основу концесионе накнаде за коришћење 
електроенергетских објеката и средстава за финансирање заштите од пожара 
(„Службени гласник Општине Власеница“, број 5/21). 

Планом утрошка средстава од накнада за коришћење шума планирано је 
финансирање активности у износу од 370.000 КМ за намјену у складу са чланом 89. 
Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/08, 60/13 70/20). 
Средства су планирана за одржавање локалних и некатегорисаних путева (75.000 
КМ), поправку и одржавање мостова (30.000 КМ, трошкове зимске службе (15.000 
КМ и асфалтирање путева (250.000 КМ). За План утрошка средстава од накнада за 
шуме није добијена сагласност Министарстава пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске, што није у складу са чланом 89. став (8) Закона о 
шумама.  

За План утрошка намјенских средстава по основу посебних водних накнада није 
обезбијеђена сагласност ЈУ „Воде Српске“, што није у складу са чланом 17. став (2) 
тачка б) Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/06, 92/09, 
121/12 и 74/17).  

Остали непорески приходи највећим дијелом се односе на рефундацију средстава 
по пројекту запошљавања приправника (40.500 КМ), наплату потраживања из 
стечајне масе дужника (7.500 КМ), прихода од закупа пословног простора (6.996 КМ) 
и друго.  

Грантови су исказани у износу од 263.417 КМ или 216% у односу на ребаланс 
буџета, а односе се на грантове из земље (97.727 КМ) и грантове из иностранства 
(165.690 КМ).  

Грантови из иностранства се односе на капиталне грантове међународних 
институција евидентиране по пројекту UNDP-a - „Унапређење економичности и 
ефикасности Општинске управе кроз успостављање савремених метода рада и 
примјену мјера енергетске ефикасности“  (објашњено у тачки 6.3.2.1. извјештаја).  

Ревизијом је утврђено да су капитални грантови од међународних институција у 
износу од 120.330 КМ, признати на обрачунској основи, што није у складу са чланом 
108. став (1) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
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рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Средства која се односе на 
учешће UNDP-a у наведеном пројекту нису уплаћена на рачун Општине већ 
директно од стране UNDP-а на рачун добављача. Такође, због евидентирања 
пословног догађаја који по својој суштини није грант, више је исказан износ од 45.360 
КМ (објашњено у тачки 6.3.2.1. извјештаја – Зграде и објекти). По наведеним 
основама више су исказани грантови из иностранства (165.690 КМ), резултат текуће 
године и стална имовина – зграде и објекти (45.360 КМ), а мање остали приходи 
обрачунског карактера (120.330 КМ). 

Трансфери између или унутар јединица власти су исказани у износу од 1.710.281 
КМ, а углавном се односе на трансфер од Министарства здравља и социјалне 
заштите Републике Српске по основу Закона о социјалној заштити (385.639 КМ), 
трансфер буџету из гранта за неразвијене (92.624 КМ), Министарства управе и 
локалне самоуправе за санацију зграде општине (30.000 КМ) и за суфинансирање 
пројекта „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа“ (23.000 
КМ), Министарства финансија од 1.093.719 КМ (85.860 КМ средства Владе Србије за 
санацију спортских терена, 250.000 КМ за санацију зграде Општине, 700.000 КМ за 
уређење градског трга и 58.119 КМ за интегрисани и одрживи локални развој у 
Републици Српској), Републичког секретаријата за расељена лица и миграције – 
суфинансирање пројекта „Модернизација улице Јована Цвијића у насељу Топлик“ 
(40.000 КМ) и за суфинансирање пројекта „Изградња јавне расвјете у Општини 
Власеница“ (10.000 КМ) и трансфер ЈУ „Воде Српске“ по споразуму о 
суфинансирању пројектне документације за уређење корита ријеке Тишче (15.093 
КМ). 

Трансфери исказани на обрачунском основу и на позицији потраживања по основу 
трансфера од других јединица власти износе 938.906 КМ, а највећим дијелом се 
односе на помоћи на име социјалне заштите (32.304 КМ), помоћ за неразвијене 
општине (23.156 КМ), за санацију зграде општине (113.575 КМ), уређење градског 
трга и изградњу спомен обиљежја (700.000 КМ) и за интегрисани и одржив локални 
развој (58.118 КМ).  До завршетка ревизије уплаћено је 173.320 KM. 

Примици за нефинансијску имовину су исказани на готовинском основу, а односе 
се на примитке од продаје непроизведене сталне имовине, тј. земљишта у износу од 
22.237 КМ. 

Остали примици су исказани у износу од 53.852 КМ, а односе се на примитке из 
трансакција између или унутар јединица власти.  

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 

- доносе рјешења о висини комуналне накнаде физичким лицима, како је 
дефинисано Одлуком о комуналним накнадама, 

- за План утрошка намјенских средстава по основу посебних водних накнада 
обезбиједи сагласност ЈУ „Воде Српске“ у складу са чланом 17. став (2) 
тачка б) Закона о водама, а за План утрошка средстава од накнада за шуме 
од Министарстава пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске прибави сагласност у складу са чланом 89. став (8) Закона о шумама 
и 

- грантови признају у складу са чланом 108. став (1) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

Препоручује се Скупштини општине да донесе Програм уређења градског 
грађевинског земљишта, како је дефинисано чланом 4. тачка (3) Правилника 
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о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта, 
донесе.  

6.1.2. Расходи и издаци 

Буџетски расходи и издаци у ПИБ -у су исказани у износу од 4.693.081 КМ. По налазу 
ревизије буџетски расходи и издаци су више исказани за 347.665 КМ (тачка 6.1.2.1. 
6.1.2.2 и 6.3.1.2. извјештаја). 

6.1.2.1. Буџетски расходи 

Буџетски расходи су исказани у износу од 4.693.081 КМ, а чине их 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 по судским рјешењима и трансфери између и унутар јединица власти. 

Расходи за лична примања запослених исказани су у износу од 2.062.827 КМ. 

Расходи за бруто плате запослених су исказани у износу од 1.762.133 КМ, а чине их 
расходи за основну плату након опорезивања (1.121.137 КМ), основна плата – порез 
на доходак (49.720 КМ), увећање основне плате по основу радног стажа (7.384 КМ) 
и порезе и доприносе (583.889 КМ). 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада су исказани у износу од 284.736 КМ, а чине их расходи за накнаде за 
превоз на посао и са посла (38.178 КМ), топли оброк (144.673 КМ), дневнице за 
службена путовања у земљи и иностранству (7.737 КМ), остале накнаде (1.450 КМ) 
и порезе и доприносе (92.698 КМ). Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 
(бруто) исказани су у износу од 15.958 КМ. 

Обрачун плата и осталих личних примања запослених (превоз, јубиларне накнаде, 
топли оброк, регрес), као и отпремнина и једнократних помоћи, дефинисан је 
Посебним колективним уговором и измјенама и допунама Посебног колективног 
уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, бр.20/17, 85/18 и 21/20), Појединачним колективним 
уговором за запослене у општинској управи Општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 8/17), Правилником о платама запослених у 
Општинској управи од 01.08.2018. године и Измјенама и допунама Правилника о 
платама запослених у Општинској управи од 29.06.2020. године.  

Ревизијом процеса обрачуна и исплате личних примања запослених у Општинској 
управи утврђено је да коефицијенти за обрачун плата дефинисани Правилником и 
Измјенама правилника о платама запослених, нису у потпуности усклађени са 
коефицијентима дефинисаним Посебним колективним уговором о измјенама и 
допунама Посебног колективног уговора за запослене у области локалне 
самоуправе Републике Српске (неусклађеност се односи на утврђене распоне за 
трећу, пету и седму платну групу). Плата потпредсједника скупштине је утврђена у 
већем износу од прописане плате, што није у складу са чланом 10. Закона о 
измјенама и допунама закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 98/13).  

У ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Први Кораци“ Власеница, 
коефицијенти за обрачун плата који су одређени Правилником о платама и 
накнадама запослених од 18.10.2019. године и Правилником о измјенама и 
допунама наведеног Правилника од 23.08.2021. године, нису усклађени са 
коефицијентима из Посебног колективног уговора за запослене у области 
образовања и културе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 70/19). 
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У ЈУ Центар за социјални рад Власеница нису одређени коефицијенти за обрачун 
плата за свако радно мјесто, а коефицијенти који су одређени Правилником о 
платама и другим примањима запослених из 2019. године, нису усклађени са 
одредбама Посебног колективног уговора за запослене у области социјалне заштите 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 68/20 и 69/21). Поред 
тога, коефицијенти за обрачун плате утврђени рјешењима о уврђивању плате нису 
у складу са коефицијентима дефинисаним Правилником о платама и другим 
примањима. Обрачун плата се врши у старом програму који не обезбјеђује исправан  
обрачун пореза на плату и доприноса за солидарност. 
 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се интерни акти којима 
се дефинишу плате и друга лична примања запослених, ускладе са Посебним 
колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе и 
Законом о измјенама и допунама закона о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе. 

Препоручује се директору ЈУ за предшколско васпитање и образовање 
„Први кораци“ да обезбиједи да се интерни акти којима се дефинишу плате 
и друга лична примања запослених, ускладе са Посебним колективним 
уговором за запослене у области образовања и културе Републике Српске. 

Препоручује се директору ЈУ Центар за социјални рад да обезбиједи да се 
интерни акти којима се дефинишу плате и друга лична примања запослених  
ускладе са Посебним колективним уговором за запослене у области 
социјалне заштите Републике Српске. 

Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од 748.716 КМ, 
а чине их расходи наведени у наставку овог узвјештаја. 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга исказани су у износу од 181.163 КМ. Односе се на расходе по основу утрошка 
електричне енергије (36.917 КМ), коришћења фиксних и мобилних телефона (25.409 
КМ), утрошка угља (33.230 КМ), услуга одвоза смећа (12.462 КМ), водовода и 
канализације (18.845 КМ),  утрошка остале енергије (24.189 КМ), поштанских услуга 
(11.733 КМ) и остале услуге у износу од  (18.379 КМ). 

Расходи за режијски материјал исказани су у износу од 37.786 КМ. Односе се 
највећим дијелом на расходе за хемијски материјал (4.154 КМ), компјутерски 
материјал (3.674 КМ), обрасце и папир (7.230 КМ), остали канцеларијски материјал 
(5.586 КМ) и остали режијски материјал (3.606 КМ). 

Расходи за материјал за посебне намјене исказани су у износу од 18.801 КМ, а 
највећим дијелом се односе на куповину намирница за потребе ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање “Први кораци” Власеница.  

Расходи за текуће одржавање исказани су у износу од 56.870 КМ. Највећим дијелом 
се односе на расходе за текуће одржавање превозних средстава (21.007 КМ),  
објеката друмског саобраћаја (13.703 КМ), расходи за остале услуге и материјал за 
текуће поправке и одржавање осталих грађевинских објеката (11.591 КМ), расходи 
за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда (5.599 КМ), 
расходи за текуће одржавање опреме (1.976 КМ) и расходи за остало текуће 
одржавање (1.793 КМ). Расходи текућег одржавања више су исказани за 6.997 КМ 
(објашњено у тачки 6.3.1.2. – зграде и објекти). 

Расходи по основу путовања и смјештаја исказани су у износу од 45.851 КМ. Односе 
се највећим дијелом на расходе по основу утрошка горива (43.937 КМ) и остале 
расходе по основу службених путовања у земљи.  
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Расходи за стручне услуге исказани су у износу од 73.513 КМ. Односе се на расходе 
за услуге информисања и медија (22.352 КМ), осталих стручних услуга (15.711 КМ), 
одржавања лиценци и рачунарских програма (8.367 КМ), објављивања тендера и 
огласа (4.049 КМ) и остале услуге (23.034 КМ).  

Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине су 
исказани у износу од 66.805 КМ КМ. Односе се на расходе за услуге чишћења јавних 
површина (5.032 КМ), утрошка електричне енергије за јавну расвјету (34.205 КМ), 
зимске службе (17.058 КМ) и услуге уређења простора (10.510 КМ).  

Остали некласификовани расходи исказани су у износу од 267.927 КМ. Чине их 
највећим дијелом расходи за бруто накнаде, скупштинским одборницима и 
посланицима (166.022 КМ), по основу уговора о привременим и повременим послови 
и уговора о допунском раду (13.380 КМ), члановима комисија и радних група (30.905 
КМ), ван радног односа (18.555 КМ), расходи репрезентације (25.268 КМ) и остали 
непоменути расходи (17.089 КМ). Одборничка накнада за предсједнике одборничких 
клубова је утврђена у већем износу (преко 50% просјечне плате), што није у складу 
са чланом 41. Закона о локалној самоуправи. Одлука о накнади за провођење 
„Одборничког сата“ није у складу са тачком 5. Скупштинске Одлуке о именовању 
одборника за провођење „Одборничког сата“, у погледу исплата за обављање тих 
дужности којом је дефинисано да ће за обављање ове дужности одборници добијати 
накнаду у складу са својом активношћу на терену.  

Расходи финансирања и други финансијски трошкови исказани су износу од 
82.916 КМ по основу камата на дугорочне кредите и на хартије од вриједности.  

Субвенције су исказане у износу од 28.781 КМ а односе се на средства додијељена 
корисницима у оквиру Пројекта подршке маргинализованим групама жена које се 
суфинансирају средствима USAID/PPMG и буџета Општине.  

Грантови су исказани у износу од 761.728 КМ, а односе се на текуће грантове у 
износу од 701.588 КМ и капиталне грантове у износу од 60.140 КМ.  

Текући грантови се односе на средства одобрена политичким организацијама и 
удружењима (5.459 КМ), хуманитарним организацијама и удружењима (75.453 КМ), 
спортским и омладинским организацијама и удружењима (121.194 КМ), етичким и 
вјерским организацијама и удружењима (10.287 КМ), организацијама и удружењима 
за афирмацију породице (60.915 КМ), организацијама и удружењима у области 
здравства (37.344 КМ), организацијама и удружењима из области образовања 
(100.888 КМ), непрофитним субјектима у земљи (278.168 КМ) и појединцима (11.880 
КМ).   

Општина није утврдила категоризацију спортова, спортиста и спортских стручњака 
за своје подручје сходно члану 119. Закона о спорту („Службени гласник Републике 
Српске“, број 79/20) и члану 5. Правилника о категоризацији спортова, спортиста и 
спортских стручњака и стручњака у спорту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 56/21).  

Код додјеле грантова спортским организацијама и осталим удружењима нису 
успостављени критеријуми. Дио корисника грантова није достављао информације о 
утрошеним средствима, дио не садржи одговарајућу документацију о утрошеним 
средствима, што није у складу са  тачком 10. Одлуке о извршењу буџета за 2021. 
годину. Такође, није вршена контрола додијељених средстава. 

Капитални грантови односе се највећим дијелом на средства одобрена заједници 
етажних власника (39.870 КМ) и средства уплаћена ЈКП „Власеница“ д.о.о. 
Власеница (18.770 КМ) по пројекту опоравка од поплава. 
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Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина 
и градова исказане су у износу од 890.816 КМ, а односе се на дознаке за сталну 
новчану помоћ која се исплаћује штићеницима установа социјалне заштите - центар 
за социјални рад (84.214 КМ), додатак за помоћ и његу другог лица који се исплаћује 
штићеницима установа социјалне заштите - центар за социјални рад (567.638 КМ), 
текуће помоћи од 137.928 КМ (помоћ ученицима и студентима 71.506 КМ, избјеглим 
и расељеним лицима 8.950 КМ, породицама палих бораца 12.200 КМ и остале текуће 
помоћи грађанима 45.272 КМ), дознаке установама социјалне заштите за смјештај 
штићеника (62.299 КМ), остале дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које 
се исплаћују од стране установа социјалне заштите - центар за социјални рад 
(37.590 КМ) и остале текуће дознаке грађанима у износу од 1.236 КМ.  

Трансфери између или унутар јединица власти су исказани у износу од 4.705 КМ, 
по основу трансфера према буџетским корисницима. 

Препоручује се Скупштини општине да висину одборничке накнаде за 
предсједнике одборничких клубова усклади са чланом 41. Закона о локалној 
самоуправи.  

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 

- Одлука о накнади за провођење „Одборничког сата“ усклади са тачком 5. 
Скупштинске Одлуке о именовању одборника за провођење „Одборничког 
сата“, у погледу исплата за обављање тих дужности и 

- дефинишу правила и критеријуми за додјелу средстава гранта, те 
извјештавање и контрола врши у складу са тим. 

6.1.2.2. Издаци 

Издаци су исказани у износу од 1.403.679 КМ, а односе се на издатке за 
нефинансијску имовину, за отплату дугова и остале издатке. По налазу ревизије 
издаци за нефинансијску имовину су више исказани за 340.668 КМ. 

Издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 1.144.451 КМ, а односе 
се на издатке за произведену сталну имовину (1.125.025 КМ) и издатке за залихе 
материјала, робе, ситног ивентара, амбалаже и др. (19.426 КМ). Издатке за 
произведену сталну имовину чине издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката (853.101 КМ), инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 
зграда и објеката (168.015 КМ), набавку постројења и опреме (72.909 КМ) и 
нематеријалну произведену имовину (31.000 КМ). Ревизијом је утврђено да су 
издаци за нефинансијску имовину више исказани у износу од 385.668 КМ (тачка 
6.3.1.2. извјештаја – зграде и објекти). 

Издаци за отплату дугова су исказани у износу од 225.552 КМ, а односе се на 
издатке за отплату главнице примљених зајмова у земљи. 

Остали издаци су исказани у износу од 33.676 КМ, а односе се на издатке за 
накнаде плата за боловање и породиљско одсуство, а по налазу ревизије мање су 
исказани за 45.000 КМ по основу аванса датог у текућој години који није затворен на 
дан билансирања (објашњено у тачки  6.3.1.2. извјештаја).  

6.1.3. Буџетски резултат  

У обрасцу ПИФ-а исказан је суфицит у износу од 1.234.512 КМ и представља збир 
бруто суфицита (2.356.726 КМ) и нето издатака за нефинансијску имовину исказан у 
негативном износу (1.122.214 КМ). Исказани бруто суфицит представља разлику 
између прихода фонда (7.049.807 КМ) и расхода фонда (4.693.081 КМ), а нето 
издаци за нефинансијску имовину исказани у негативном износу представљају 
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разлику између примитака (22.237 КМ) и издатака за нефинансијску имовину 
(1.144.451 КМ). Ревизијом је утврђено да је суфицит мање исказан за 226.975 КМ. 

6.1.4. Нето финансирање 

Нето финансирање je исказано је у негативном износу од 153.096 КМ, a представља 
збир осталих примитака (53.852 КМ) и расподјеле суфицита ранијих година (52.280 
КМ), умањене по основу издатака за отплату дугова (225.552 КМ) и осталих издатака 
(33.676 КМ). Ревизијом је утврђено  да је нето финансирање исказно у мањем износу 
за 45.000 КМ, тако да исто треба да износи 198.096 КМ са негативним предзнаком. 

6.1.5. Разлика у финансирању 

Разлика у финансирању је исказана у износу од 1.081.416 КМ, а чине је нето 
финансирање исказано у негативном износу (153.096 КМ) и суфицит фонда 
(1.234.512 КМ). Ревизијом је утврђено да је разлика у финансирању мање исказана 
за 181.975 КМ.  

6.2. Биланс успјеха 

6.2.1. Приходи 

Приходи су у билансу успјеха исказани у износу од 7.353.781 КМ, а чине их порески 
и непорески приходи, грантови, приходи обрачунског карактера и трансфери између 
буџетских јединица различитих нивоа власти. Објашњења пореских и непореских 
прихода су наведена у тачки 6.1.1. извјештаја.  

Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 303.974 КМ, а чине их 
углавном приходи од усклађивања вриједности имовине (44.621 КМ), помоћи у 
натури (24.980 КМ), остали приходи обрачунског карактера (156.664 КМ) који су 
исказани на основу Извјештаја из јединствене евиденције о пријављеним и 
уплаћеним доприносима за период 01.01-31.12.2021. године који је достављен од 
Пореске управе Републике Српске и приходи обрачунског карактера по основу 
односа између или унутар јединице власти (77.809 КМ). Ревизијом је утврђено да су 
приходи обрачунског карактера мање исказани за 22.352 КМ (тачке извјештаја: 6.1.1. 
- приходи и примици и 6.3.1.1.  -  краткорочна потраживања).  

Помоћ у натури се односи на опрему за спашавање унесрећених у саобраћајним 
несрећама која је набављена за потребе Територијалне ватрогасне јединице у 
Власеници, финансиране од стране Ватрогасног савеза Републике Српске.  

6.2.2. Расходи 

Расходи су исказани у износу од 5.952.280 КМ, а чине их текући расходи и расходи 
обрачунског карактера. Објашњења текућих расхода су описана у тачки 6.1.2.1. 
извјештаја.  

Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 1.259.199 КМ, а чине их 
највећим дијелом расходи од усклађивања вриједности имовине (140.131 КМ), 
расходи по основу амортизације (816.357 КМ), губици од продаје имовине (171.138 
КМ) и расходи обрачунског карактера по основу односа са другим једницама власти 
(118.225 КМ). Расходи по основу усклађивања вриједности финансијске имовине 
исказани су на основу Извјештаја из јединствене евиденције о пријављеним и 
уплаћеним доприносима за период 01.01-31.12.2021. године који је достављен од 
Пореске управе Републике Српске. Ревизијом је утврђено да су расходи обрачунског 
карактера више исказани за 52.831 КМ (мање за 3.560 КМ по основу амортизације, 
а више за 56.391 КМ по основу више извршене исправке потраживања), тачка 6.3.1.2. 
извјештаја. 
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6.2.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха као разлика прихода (7.353.781 КМ) и расхода (5.952.280 КМ) 
исказан је финансијски резултат у износу од 1.401.501 КМ. Ревизијом је утврђено да 
је финансијски резултат више исказан за 83.510 КМ. 

6.3. Биланс стања 

6.3.1. Актива 

Пословна актива је на дан 31.12.2021. године исказана у износу од 45.589.935 КМ 
бруто вриједности, 11.996.255 КМ исправке вриједности и 33.593.680 КМ нето 
књиговодствене вриједности. Чине је текућа имовина и стална имовина. Ревизијом 
је утврђено да је пословна актива више исказана за  858.473 КМ (тачке: 6.3.1.1. и 
6.3.1.2. извјештаја). 

6.3.1.1. Текућа имовина 

Текућа имовина Општине је на дан 31.12.2021. године исказана у износу 3.427.001 
КМ бруто вриједности, 1.357.121 КМ исправке вриједности и 2.069.880 КМ нето 
вриједности, а чини је краткорочна финансијска имовина и разграничења и 
нефинансијска имовина у текућим средствима. Ревизијом је утврђено да је иста 
више исказана за 281.498 КМ. 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења исказана су у износу од 
3.417.223 КМ бруто вриједности, исправке вриједности 1.355.323 КМ и 2.061.900 КМ 
нето вриједности, а односи се углавном на готовину и готовинске еквиваленте, 
краткорочна потраживања, краткорочна разграничења и краткорочну финансијску 
имовину и разграничења између или унутар јединица власти. 

Готовина и готовински еквиваленти су исказани у износу од 527.114 КМ, а чине их 
средства у благајни (113 КМ) и на банковним рачунима (527.001 КМ). Општина код 
пословних банака има 13 отворених рачуна. 

Краткорочна потраживања су исказана у износу од 1.939.997 КМ бруто вриједности, 
1.344.117 КМ исправка вриједности и 595.880 КМ нето вриједности, а односе се 
углавном на потраживања по основу продаје и извршених услуга (7.603 КМ), од 
запослених (25.046 КМ), за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе 
(227.956 КМ) и остала краткорочна потраживања (335.275 КМ). По налазу ревизије 
краткорочна потраживања су више исказана за 360.868 КМ, објашњење у наставку 
извјештаја. 

Потраживања по основу продаје и извршених услуга односе се на краткорочни дио 
потраживања (који доспијева у року од годину дана), као и потраживања која су већ 
доспјела, а нису наплаћена, по основу продаје земљишта.  

ЈУ Центар за социјални рад Власеница, није извршио процјену осталих 
потраживања од запослених са становишта њихове наплативости (потраживање је 
застарјело у ранијим обрачунским периодима, а исто није кориговано), како је 
дефинисано чланом 60. став (6) Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, па је корекција 
осталих потраживања од запослених мање исказана за 14.043 КМ, а више 
финансијски резултат ранијих година.  

Краткорочна потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске 
приходе чине потраживања за ненаплаћене порезе (42.719 КМ) и за ненаплаћене 
непореске приходе (185.238 КМ). Највећи дио краткорочних потраживања за 
непореске приходе чине потраживања на име накнада за коришћење шума (139.728 
КМ), комуналних накнада (10.665 КМ), рента и уређење земљишта (8.094 КМ) и 
концесиона накнада (7.524 КМ). 
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На основу Јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима за период 
од 01.01 - 31.12.2021. године Општина је извршила евидентирања и унос података 
о промјенама у стању пореских потраживања у главну књигу, а у циљу сачињавања 
финансијских извјештаја за 2021. годину.  

Спорна потраживања се односе на потраживања за ненаплаћене порезе (570.423 
КМ) евидентирана на основу Извјештаја из јединствене евиденције Пореске управе 
Републике Српске о пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01-
31.12.2021. године и ненаплаћене непореске приходе (773.692 КМ). Коригована 
потраживања за ненаплаћене непореске приходе односе се највећим дијелом на 
потраживања која нису наплаћена у року до годину дана и више, по основу 
комуналних накнада (412.958 КМ), закупа за љетне баште (10.075 КМ), закупа 
пословног простора (14.160 КМ), накнада за уређење грађевинског земљишта и 
ренте (59.561 КМ), накнада за шуме (226.937 КМ) и друге накнаде.  

Ревизијом је утврђено да су краткорочна потраживања (потраживања по основу 
накнаде за шуме) више исказана за 57.899 КМ (више за 97.978 КМ по основу два 
пута књиженог задужења, а мање за 40.079 КМ по основу више извршене корекције 
наведених потраживања). По наведеном основу више су исказана и спорна 
потраживања за ненаплаћене непореске приходе као и припадајућа корекција 
потраживања за 40.079 КМ, а резултат текуће године за 57.899 КМ. Наведена 
неправилност је исправљена у 2022. години. 

Општина је извршила корекцију ненаплаћених потраживања по основу накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта (извршена је корекција потраживања, за 
неплаћене рате које су, по уговору о одложеном плаћању, доспјеле на наплату у 
2021. години, а за које дуг није старији од 12 мјесеци и за рате које доспијевају на 
наплату у 2022. години), што није у складу са чланом 73. став (2) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуновоственим процјенама за 
буџетске кориснике. По наведеном основу, за 16.312 КМ више су исказана спорна 
потраживања по основу накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, као 
и исправка наведених потраживања и обрачунски расходи од усклађивања 
вриједности финансијске имовине, а мање потраживања по основу накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта и резултат текуће године за исти износ.  

Значајан износ наведених потраживања је ненаплатив што због застарјелости, што 
због немогућности наплате, што је констатовано и од стране Комисије за попис 
обавеза и потраживања која је дала приједлог да се отпишу потраживања у износу 
од 341.899 КМ (за која комисија сматра да не постоји могућност наплате – дужник 
правно лице не постоји или је у стечају, одјављени предузетници и сл.), али од 
стране надлежног органа Општине, није донесена одлука о отпису потраживања.  

Остала краткорочна потраживања највећим дијелом се односе на потраживања 
од КП „Чистоћа“ и АД „Водовод и канализација“ Власеница (56.826 КМ) и ЈКП 
„Регионална депонија Зворник“ (248.412 КМ) за активиране гаранције по доспјелим 
кредитима наведених правних лица, а за која је Општина била гарант (укупно 
305.238 КМ), потраживања по основу расподјеле јавних прихода на дан 31.12.2021. 
године (15.320 КМ) и на потраживања буџетских корисника (7.253 КМ). Наведена 
потраживања од комуналних предузећа старија су од 12 мјесеци, а Општина није 
извршила процјену са становишта њихове наплативости, што није у складу са 
чланом 73. став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. По наведеном основу за износ 
од 305.238 КМ више су исказана остала краткорочна потраживања и резултат 
ранијих година, а мање спорна остала краткорочна потраживања и корекција 
осталих краткорочних потраживања за наведени износ.  
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Краткорочна разграничења нису исказана, а по налазу ревизије иста износе 45.000 
КМ (објашњено у тачки 6.3.1.2. извјештаја). 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар јединица 
власти су исказана у износу од 950.112 КМ бруто вриједности, 11.206 КМ исправке 
вриједности и 938.906 КМ нето вриједности, а односе се највећим дијелом на 
потраживања по основу помоћи неразвијеним општинама (23.156 КМ), социјална 
давања (32.304 КМ), интегрисани и одржив локални развој (58.118 КМ) и 
потраживања од виших нивоа власти по основу трансфера  (813.575 КМ). Ревизијом 
је утврђено да су потраживања од виших нивоа власти по основу трансфера  мање 
исказана за 34.370 КМ (објашњено у тачки извјештаја 6.3.1.2. - зграде и објекти). 

Нефинансијска имовина у текућим средствима исказана је у износу од 7.890 КМ 
(бруто 9.778 КМ и исправке вриједности од 1.798 КМ), а односи се на ситан инвентар, 
ауто-гуме и одјећу и обућу на залихи. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се процјена 
потраживања са становишта њихове наплативости врши у складу са 
чланом 73. став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуновоственим процјенама за буџетске кориснике. 

6.3.1.2. Стална имовина 

Стална имовина Општине је на дан 31.12.2021. године исказана у износу 42.162.934 
КМ бруто вриједности, 10.639.134 КМ исправке вриједности и 31.523.800 КМ нето 
вриједности, а чини је дугорочна финансијска имовина и разграничења и 
нефинансијска имовина у сталним средствима. По налазу ревизије стална имовина 
је више исказана за 576.975 КМ, што објашњено у наставку овог дијела извјештаја. 

Дугорочна финансијска имовина и разграничења је исказана у износу 939.213 КМ 
бруто вриједности, 830.381 КМ исправке вриједности и 108.832 КМ нето вриједности, 
а чине је дугорочни пласмани (акције и учешћа у капиталу) и дугорочна 
потраживања. 

Акције и учешћа у капиталу исказани су у износу од 830.381 КМ бруто и исправке 
вриједности, а односе се на акције и учешћа у капиталу у јавним предузећима. У ГКТ 
учешће Општине у капиталу у јавним предузећима је код Комуналног предузећа 
„Чистоћа“ а.д. Власеница 65% и А. Д. „Водовод и канализација“ Власеница 65%. 
Обзиром да је у наведеним предузећима покренут стечајни поступак, Општина је 
извршила корекцију за укупну вриједност акција у овим предузећима. Општина није 
исказала дугорочну финансијску имовину по основу учешћа Општине у капиталу - 
оснивачки улог, код Јавне установе „Културни центар Власеница“, Туристичке 
организације, ЈЗУ Дом здравља и Јавног комуналног предузећа „Власеница“ 
д.о.о.(наведени улози су у ранијем периоду евидентирани у оквиру позиције 
расхода), што није у складу са чланом 61. став (4) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 
По наведеном основу, акције и учешћа у капиталу и резултат ранијих година су мање 
исказани у најмањем износу за 11.000 КМ. 

Дугорочна потраживања су исказана у износу од 108.832 КМ, а односе се на 
потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок 
плаћања.  

Нефинансијска имовина у сталним средствима исказана je у износу 41.223.721 
КМ бруто вриједности, 9.808.753 КМ исправке вриједности и 31.414.968 КМ нето 
вриједности, а чине је, произведена стална имовина, непроизведена стална 
имовина и нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми. Ревизијом је 
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утврђено да је нефинансијска имовина у сталним средствима више исказана за 
588.975 КМ, што је наведено у наставку овог дијела извјештаја. 

Произведена стална имовина исказана je у износу од 29.104.291 КМ бруто 
вриједности, 9.808.753 КМ исправке вриједности и 19.295.538 КМ нето вриједности, 
а чине је зграде и објекти, постројења и опрема и нематеријална непроизведена 
имовина и иста је по налазу ревизије више исказана за 843.355 КМ.  

Вриједност зграда и објеката су исказани у износу од 26.738.715 КМ бруто 
вриједности, 8.670.887 КМ исправке вриједности и 18.067.828 КМ нето вриједности, 
а чине је стамбени објекти и јединице, пословни објекти и простори, путеви и 
мостови, јавна расвјета, водоводи и канализација и други објекти. Ревизијом је 
утврђено да су зграде и објекти, због неевидентирања и погрешног евидентирања 
више исказани за 1.010.372 КМ.  

Дио нефинансијске имовине у сталним средствима у употреби и припреми није 
исказан у складу са важећим прописима и МРС ЈС 17 - Некретнине, постројења и 
опрема, а неправилности се односе на почетно признавање, вредновање након 
почетног признавања (амортизовање), провјеру да ли је дошло до обезврјеђења 
имовине и објелодањивање сталне имовине. Ревизијом је утврђено:  

- дио зграда и објеката чија изградња није окончана,  признат је и вреднован као 
зграде и објекти у употреби, што није у складу са чланом 20. и 37. Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике. По наведеном основу више су исказане зграде и објекти за 
177.722 КМ (по основу инвестиција везаних за изградњу градске пијаце и подземне 
гараже, новог градског гробља, реконструкције и надоградње породилишта и 
геронтолошког центра и спомен обиљежја погинулим српским борцима у ХХ 
вијеку), а мање нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми. Такође, 
због погрешно обрачунате амортизације на дио наведених објеката, више је 
исказана корекција вриједности ових објеката у износу од 2.982 КМ, а мање 
резултат текуће године за 1.841 КМ и резултат ранијих година за 1.141 КМ. 
Наведена неправилност је исправљена у току ове ревизије, тако да за исту није 
дата препорука, 

- пословни простор у власништву Општине, који су издати у закуп, класификован је 
у оквиру позиције зграде и објекти, умјесто као инвестициона имовина, што није у 
складу са чланом 20 и 23. Правилника о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. По наведеном основу 
више су исказане зграде и објекти, а мање инвестициона имовина у најмањем 
износу од 250.350 КМ (као и припадајућа бруто вриједност од 283.690 КМ и 
корекција вриједности од 33.340 КМ). Наведена неправилност је исправљена у 
току ове ревизије, тако да за исту није дата препорука, 

- Регулациони план зимског спортско-рекреационог центра „Игришта“ израђен је у 
2007. години са једном измјеном и допуном плана. Садашња вриједност наведеног 
плана је 37.528 КМ (41.418 КМ бруто вриједност и 3.890 КМ исправке вриједности). 
У документу Програмски елементи и смјернице за израду Регулационог плана 
спортско-рекреационог центра „Игришта“ (од 03.11.2021. године), наведено је да 
треба да се приступи изради новог плана, јер није дошло до развоја и реализације 
зимског спортско-рекреационог центра „Игришта“, како је то планирано постојећим 
планом, а у међувремену се указала потреба за осавремењавањем претходиних 
планских рјешења. Скупштина општине је 14.09.2021. године донијела Одлуку о 
приступању изради Регулационог плана зимског спортско-рекреационог центра 
„Игришта“ као новог плана (у глави III наведене Одлуке је наведено да се 
обустављају сви поступци издавања локацијских услова и грађевинских дозвола 
до доношења/усвајања плана). Уговор за израду плана закључен је 05.11.2021. 
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године (регулациони план је израђен и налази се у форми нацрта). Општина није 
поступила у складу са параграфом 23 и 27 под а) МРС ЈС 21 и другим релевантним 
прописима и на дан билансирања извршила провјеру да ли је дошло до 
обезврјеђења Регулационог плана зимског спортско-рекреационог центра 
„Игришта“,  

- више су исказани расходи текућег одржавања, а мање остали саобраћајни објекти, 
издаци за прибављање саобраћајних објеката и резултат текуће године за 6.997 
КМ, јер саобраћајна инфраструктура (саобраћајни знаци и путоказне и туристичке 
табле) није класификована у складу са чланом 20. став (2) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике. Наведена неправилност је исправљена у току ове ревизије, тако да за 
исту није дата препорука, 

- према Споразумима, које су 21.04.2021. године закључили Општина и ЈКП 
„Власеница“ д.о.о. о финансирању реконструкције водоводне мреже у насељима 
Општине у укупној вриједности од 45.000 КМ, 27.04.2021. године уплаћен је 
уговорени аванс (испостављена је авансна фактура) извођачу у укупном износу од 
45.000 КМ. Признавање, односно евидентирање на позицији осталих објеката 
(водоводи) и на издацима за изградњу и прибављање осталих објекта, извршено 
је на основу наведених споразума (са радовима се отпочело тек у 2022. години), 
што није у складу са чланом 26, 96 и 104. Правилникa о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике.  Према наведеном основу у износу од 45.000 КМ, више су исказана 
вриједност осталих објекта и издаци за изградњу и прибављање осталих објекта, 
а мање остала краткорочна разграничења по основу датих аванса за 
нефинансијску имовину и остали издаци по основу датих аванса (за аванс дат у 
текућој години који није затворен на дан билансирања) за исти износ, 

- у вези реализације пројекта „Санација зграде општинске управе општине 
Власеница“ 12.01.2021. године са добављачем је закључен Уговор (први уговор) у 
вриједности од 228.308 KM, а 10.11.2021 године (други уговор) у износу од 169.333 
КМ, као и Уговор о извођењу додатних радова од 15.04.2021. године у износу од 
45.360 КМ (укупна уговорена вриједност свих радова са ПДВ-ом је 443.001 КМ, а 
без ПДВ-а 233.900 КМ). Радови на санацији зграде по првом уговору и уговору о 
додатним радовима финансирани су преко UNDP-а (United Nations Development 
Programm) у оквиру пројекта „Унапређење економичности и ефикасности 
Општинске управе кроз успостављање савремених метода рада и примјену мјера 
енергетске ефикасности“ и Споразума о суфинансирању закљученог од 
25.01.2021. године, између Општине и UNDP-а. Пројекат се финансирана из 
средстава Фонда за подстицај локалног развоја – ILDP у износу од 120.330 КМ и 
средстава Општине у износу од 113.570 КМ, усмјерених кроз  UNDP (укупно 
реализована средства износе 233.900 КМ). Радови на санацији зграде по другом 
уговору, финансирани су из буџетских средстава за јавне инвестиције 
(Министарство финансија Републике Српске) у износу од 250.000 КМ.  

По извршеним радовима, добављач је у 2021. години, по првом уговору, 
испоставио три ситуације у укупном износу од 233.900 КМ (без ПДВ-а), а по другом 
уговору прву привремену ситуацију у износу од 102.054 КМ. По наведеним 
уговорима, евидентиран је пословни догађај који по својој суштини не представља 
зграде и објекте, односно грантове, тако да је више исказана вриједност зграда и 
објекта за 45.360 КМ и грантови из иностранства, што није у складу са чланом 26. 
и 106. став (1) Правилникa о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. По истом основу више су 
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исказани резултат текуће године, буџетски суфицит и разлика у финансирању за 
исти износ.  

У 2022. години, по другом уговору су испостављене двије ситуације у укупном 
износу од 67.278 КМ. Ситуације испостављене у 2022. години (за радове извршене 
у истој), евидентиране су у 2021. години умјесто у обрачунском периоду на који се 
и односе, што није у складу са чланом 26, 82 и 96. Правилникa о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. По наведеном основу, зграде и објекати више су исказани за 67.278 КМ, 
обавезе према добављачима и издаци за инвестиционо одржавање зграда и 
објеката за 32.908 КМ, а мање су исказана потраживања по основу трансфера од 
ентитета за 34.370 КМ. Приликом евидентирања испостављене прве привремене 
ситуације по другом уговору од 102.054 КМ (плаћена од стране Министарства 
финансија из средстава јавних инвестиција – трансфер, на рачун добављача), 
Општина није евидентирала и издатке за инвестиционо одржавање зграда и 
објеката, што није у складу са Инструкцијом Министарства финансија о 
рачуноводственом евидентирању пројеката (улагање средстава Републике – 
буџетска средства, донаторских средстава Републике Србије и крилиншког дуга). 
По наведеном основу мање су исказани издаци за инвестиционо одржавање 
зграда и објеката, а више буџетски суфицит и разлика у финансирању за 102.054 
КМ, 

- Општина није идентификовала, процијенила и евидентирала саобраћајне објекте 
у свом власништву (путеве, улице, мостове) и друге објекте инфраструктуре 
(тротоаре, паркинг просторе, јавне површине), већ су на овој позицији исказана 
само улагања извршена у неколико посљедњих година, што има за посљедицу 
значајно одступање између исказане књиговодствене вриједности имовине и њене 
стварне вриједности. Именована је комисија од стране начелнике Општине за 
идентификацију општинске имовине, али како нам је дато образложење, 
активности до завршетка ревизије нису окончане (предузете су одређене радње 
за прибављање власничке документације), тако да у току 2021. године по 
наведеном основу нису вршене пословне промјене, 

- на основу Оквирног споразума из 2018. године Општина је у 2021. години са 
извођачем радова на асфалитирању локалних путева и градских улица на подручју  
Општине Власеница закључила четири појединачна уговора чија је укупна 
уговорена вриједност 854.858 КМ. Од стране извођача по наведеним уговорима у 
2021. години су испостављене ситуације у износу од 327.996 КМ. Општина је у 
укупном износу од 416.811 КМ само на основу уговора (за наведени износ нису 
испостављене ситуације и вршена плаћања) извршила евидентирање на 
саобраћајним објектима - путеви, обавезама према добављачима и издацима за 
изградњу и прибављање путева, што није у складу са чланом 26, 82. став (6) и 96. 
став (3) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и захтјевима МРС-ЈС 17 - 
Некретнине, постројења и опрема. По наведеном основу за износ од 416.811 КМ 
више су исказани путеви, обавезе према добављачима и издаци за изградњу и 
прибављање путева. Такође, за наведени износ мање су исказани буџетски 
суфицит и разлика у финансирању и 

- признавање једног дијела средстава по трошку набавке, укључујући почетне 
трошкове и накнадне издатке није вршено на начин да је приписано већ исказаном 
средству, него је у помоћном програму исказано као појединачно улагање, што није 
у складу са параграфом 24 МРС ЈС 17 - Некретнине, постројења и опрема.  

Нематеријална произведена имовина је исказана у износу од 273.045 КМ. Више је 
исказана у најмањем износу за 72.569 КМ, што је објашњено у наставку текста. 
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Исказана имовина се највећим дијелом односи на просторни план Општине (период 
2007-2020. године, односно 2030. године, након доношења Одлуке о продужењу 
важности истог), регулациони и урбанистички план, услуге за пројектну и другу 
техничку документацију и Шумско привредну основу за шуме у приватној својини 
(период важења 2017-2026. године). Нематеријална произведена имовина је због 
погрешног евидентирања (ради се о средствима у припреми чија реализација није 
окончана) више исказана у најмањем износу од 52.808 КМ, а мање нефинансијска 
имовину у сталним средствима у припреми (51.808 КМ) и акције и учешћа у капиталу 
(1.000 КМ), јер настали пословни догађаји не испуњавају услове да буду признати 
као нематеријална имовина, како је дефинисано чланом 24. Правилника о буџетским 
класификацијама садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике 
и са параграфом 17, 26 и 87 МРС ЈС 31 - Нематеријална имовина. Наведена 
неправилност је исправљена у току вршења ове ревизије, тако да за исту није дата 
препорука. 

Такође, нематеријална произведена имовина је исказана мање за износ од 3.744 
КМ, по основу погрешно евидентираног софтвера за е-управу на позицији 
постројења и опреме. Наведена неправилност је исправљена у току вршења ове 
ревизије, тако да за исту није дата препорука. 

За нематеријалну произведену имовину није вршенa амортизацијa, што није у 
складу са чланом чланом 4. Правилника о примјени годишњих амортизационих 
стопа за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 110/16)  и 
чланом 20, 24 и 100. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике. По наведеном основу, више је 
исказана нематеријална произведена имовина у најмањем износу за 23.505 КМ 
(амортизација на Шумскопривредну основу за приватне шуме за период 2017-2021. 
година), резултат ранијих година за 18.804 КМ и резултат текуће године за 4.701 КМ, 
за колико су мање исказани и обрачунски расходи по основу амортизације за текући 
период. 

Непроизведену сталну имовину исказану у износу од 10.143.699 КМ чини остало 
грађевинско земљиште (2.917.852 КМ) и пољопривредно земљиште (7.210.673 КМ). 
Општинско земљиште је Одлуком о уређењу простора и грађевинског земљишта 
(„Службени гласник Општине Власеница“, број 10/17), дефинисано као градско 
грађевинско земљиште (4 зоне) и остало грађевинско земљиште (члан 4 и 6). 
Класификација земљишта у ГКТ није извршена у складу са наведеном одлуком.  

У Одлуци о уређењу простора и грађевинског земљишта је дефинисано да се 
приликом продаје земљишта почетна цијена одређује на бази тржишне вриједности 
земљишта, односно тржишне вриједности која се за одређену непокретност може 
постићи на тржишту и која зависи од односа понуде и потражње у вријеме његове 
продаје или замјене. Тржишну вриједност из претходног става, за сваки конкретни 
случај, врши вјештак одговарајуће струке (члан 13 став 2) одлуке. У моменту продаје 
није вршена процјена тржишне вриједности, већ је узета почетна продајна цијена 
земљишта на основу процјене из ранијег периода. 

Нематеријална непроизведена стална имовина није исказана, а ревизијом је 
утврђено да иста износи најмање 7.020 КМ (лиценце за коришћење софтвера за е-
управу које су погрешно евидентиране на опреми и постројењима, као и припадајући 
издаци). За наведени износ више је исказана опрема и постројења и издаци за 
прибаваљање опреме и постројења. Наведена неправилност је исправљена у току 
вршења ове ревизије, тако да за исту није дата препорука. 

Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми је исказана у износу од 
1.975.731 КМ, а чине је издаци на име изградње студентско - ђачког дома (1.742.375 
КМ), зграде за расељена лица (49.950 КМ), полицијске станице (37.240 КМ), музичке 
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школе (34.945 КМ), забавног парка (17.930 КМ), индустријске зоне Кула-Зебан 
(63.731 КМ), спортске дворане (10.295 КМ) и спомен собе, музеј и војничко гробље 
(6.903 КМ).  

Ревизијом је утврђено да је Нефинансијска имовина у сталним средствима у 
припреми (зграде и објекти у припреми) мање исказана у најмањем износу за  
229.530 КМ  (објашњено код зграда и објеката и нематеријалне имовине). 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:  

- исказивање обавеза, признавање и вредновање нефинансијске имовине и 
издатака за нефинансијску имовину врши у складу са чланом 26, 82 и 96. 
Правилникa о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и  захтјевима МРС 
ЈС 17 - Некретнине, постројења и опрема и 

- изврши свеобухватна анализа исказаних позиција нефинансијске имовине 
у сталним средствима и предузму активности да се иста идентификује, 
процијени и књиговодствено евидентира у складу са рачуноводственим 
стандардима.  

6.3.2. Пасива 

Пословна пасива је на дан 31.12.2021. године исказана у износу од 33.593.680 КМ, а 
чине је обавезе и разграничења и властити извори. По налазу ревизије иста је више 
исказана за 858.473 КМ (тачке: 6.3.1.1, 6.3.1.2 и 6.3.2.1. извјештаја).  

6.3.2.1. Обавезе и разграничења 

Обавезе и разграничења су исказане у износу од 3.345.962 КМ, а чине их 
краткорочне обавезе и разграничења и дугорочне обавезе и разграничења. По 
налазу ревизије више су исказане за 449.719 КМ. 

Краткорочне обавезе и разграничења су исказане у износу од 1.697.664 КМ, а чине 
их краткорочне финансијске обавезе, обавезе за лична примања запослених, из 
пословања, за расходе финансирања и друге финансијске трошкове, за субвенције, 
грантове и дознаке на име социјалне заштите, краткорочна резервисања и 
разграничења, остале краткорочне обавезе и краткорочне обавезе и разграничења 
из трансакција узмеђу или унутар јединица власти. 

Краткорочне финансијске обавезе су исказане у износу од 234.350 КМ, а односе се 
на обавезе по основу хартија од вриједности и обавезе по дугорочним зајмовима 
који доспијевају на наплату до годину дана.  

Обавезе за лична примања запослених су исказане у износу од 350.191 КМ, а чине 
их обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата (105.973 КМ) и обавезе 
за бруто накнаде трошкова и осталих личиних примања запослених по основу рада, 
отпремнина и једнократних помоћи (244.218 КМ). 

Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата чине обавезе за 
новембар (порези и доприноси) и бруто плате запослених за децембар 2021. године 
(Општинска управа) и бруто плате за новембар и децембар за буџетске кориснике 
који се финансирају из буџета Општине. Обавезе за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених по основу рада, отпремнина и једнократних 
помоћи чине обавезе за накнаде за превоз на посао и са посла и топли оброк за 
децембар 2021. године, одборничке накнаде за новембар и децембар 2021 године, 
обавезе за накнаде у општинским комисијама и друге обавезе. 

Обавезе из пословања су исказане у износу од 1.000.783 КМ, а чине их обавезе за 
набавку роба и услуга и према физичким лицима. Према налазу ревизије обавезе из 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

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

33 

 

пословања су више исказане у износу од 449.719 КМ (објашњено у тачки извјештаја 
6.3.1.2 - Зграде и објекти). 

Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите су исказане у 
износу од 81.923 КМ, а односе се углавном на обавезе за грантове (77.036 КМ). 

Краткорочна резервисања и разграничења исказана су у износу од 19.483 КМ, а 
односе се на краткорочно разграничене приходе по основу продатог земљишта 
(одгођен рок плаћања на 12 мјесеци). 

У периоду од 01.01 - 28.02.2022. године плаћене су краткорочне и дугорочне обавезе 
исказане на дан 31.12.2021. године у износу од 716.037 КМ. 

Дугорочне обавезе и разграничења су исказане у износу од 1.648.298 КМ, а односе 
на дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности у износу од 1.493.206 КМ, 
везане за обвезнице Општине емитоване 2019. године, са периодом отплате 2019-
2031. година и по основу дугорочног кредита НЛБ Разбојне банке (у износу од 
155.092 КМ (период отплате 2014-2024. година). 

6.3.2.2. Властити извори 

Властите изворе исказане у износу од 30.247.718 КМ чине трајни извори средстава 
и финансијски резултат и исти су више исказани за 408.754 КМ.  

Трајни извори средстава су у обрасцу Консолидовани биланс стања на дан 
31.12.20121. године изказани у износу од 11.150.378 КМ. 

Финансијски резултат од 19.017.763 КМ чини финансијски резултат ранијих година 
(17.616.262 КМ) и позитиван финансијски резултат текуће године (1.401.501 КМ). 

Према налазу ревизије финансијски резултат ранијих година више je исказан за 
најмање 325.244 КМ, а финансијски резултат текуће године за најмање 83.510 КМ 
(тачке:  6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.3.1.1 и 6.3.1.2. извјештаја). 

6.3.3. Ванбилансна евиденција 

У Билансу стања Општине на дан 31.12.2021. године исказане су позиције 
ванбилансне активе и ванбилансне пасиве у износу од 648.746 КМ, а односи се на 
вриједност датих гаранција по основу кредитних задужења за Јавно предузеће 
Регионална депонија Зворник (550.848 КМ) и А.Д. „Водовод и канализација“ 
Власеница (97.898 КМ).  

6.4. Биланс новчаних токова 

У Билансу новчаних токова исказани су приливи готовине из пословних активности 
(7.049.810 КМ) и одливи готовине из пословних активности (5.078.739 КМ), па је 
исказан позитиван новчани ток из пословних активности (1.971.071 КМ). Општина је 
исказала негативне новчане токове из инвестиционих активности (2.149.096 КМ) и 
активности финансирања (238.379 КМ). Исказана готовина и готовински еквиваленти 
на почетку периода (943.518 КМ), позитиван новчан ток из пословних активности и 
негативни новчани токови из инвестиционих активности и активности финансирања, 
што чини стање новчаних средстава на крају периода од 527.114 КМ.  

Биланс новчаних токова за период 01.01 - 31.12.2021. године, није састављен на 
начин како је то прописано чланом 42. Правилника о финансијском извјештавању 
буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, број 15/17), јер су више 
исказани приливи готовине из пословних активности за износ од 988.074 КМ  и то по 
основу грантова за 165.689 КМ (објашњено у тачки 6.1.1. извјештаја) и по основу 
прилива од трансфера за износ од 822.385 КМ (трансфери евидентирани на 
обрачунској основи који ће бити реализовани у наредној години) и одливи готовине 
из пословних активности у износу од 426.528 КМ (по основу одлива за грантове и 
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дознаке) и одлива из инвестиционих активности у најмањем износу од 561.546 КМ 
(издаци за инвестициону имовину), па биланс новчаних токова не пружа релевантне 
информације о новчаним токовима у складу са параграфом 18, 21, 25, 26 и 56 МРС 
ЈС 2 – Извјештај о новчаним токовима.  

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се Биланс новчаних 
токова сачињава у складу са чланом 42. Правилника о финансијском 
извјештавaњу буџетских корисника и са одредбама МРС ЈС 2 – Извјештај о 
новчаним токовима.  

6.5. Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз финансијске извјештаје је дато образложење везано за сталност 
пословања, како је дефинисано параграфом 15 (ц) и 38 МРС ЈС 1 - Презентација 
финансијских извјештаја. 

6.6. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

Према достављеним информацијама на дан 31.12.2021. године, против Општине се 
водe 22 судскa спорa укупне вриједности од 497.212 КМ (основ спорова је углавном: 
дуг и накнаде штете, као и утврђивање права својине), а од стране Општине су 
покренута три судска спора у вриједности од 15.000 КМ (основ спорова је 
утврђивање права власништва и ништавости уговора). Највеће тужбе које су 
покренуте против Општине су од стране: правног лица „Технометал“ д.о.о. 
Власеница (ради наплате дуга  од 119.678 КМ) и два физичка лица ради накнаде 
штете  од 100.000 КМ и исплате дуга од 100.220 КМ. 

6.7. Напомене уз финансијске извјештаје 

Уз Консолидовани финансијски извјештај за 2021. годину сачињене су и Напомене 
за период 01.01 - 31.12.2021. годинe, које пружају неопходне информације о 
Општини, примијењеним прописима за израду годишњег обрачуна, 
рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим политикама, али исте 
не задовољавају све захтјеве МРС-ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја и 
одредбе члана 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника, 
јер нису објелодањене информације које се односе на:  

- све појединачне ставке чија је вриједност значајна (стамбени и остали пословни 
објекти, опрема и постројења – теренска возила, ревалоризационе резерве, 
расходи судских трошкова и остали расходи, расходи по основу датих грантова, 
непорески приходи – накнаде по разним основама и приходи од пружања јавних 
услуга, остали непорески приходи, примљени грантови и др.),  

- камате по дугорочним обавезама које доспијевају у наредној години, 

- презентовање свих неусаглашених салда обавеза и потраживања на дан пописа и 
свих узрока значајних разлика у односу на план и претходне године,  

- извршену процјену вриједности сталних средстава која су у употреби, а која нису 
имала књиговодствену вриједност, што није у складу са параграфом 94. б) МРС-
ЈС 17 - Некретнине, постројења и опрема и  

- исказане ставке у Билансу новчаних токова. 

Такође, Образложења уз финансијске извјештаје које је саставила ЈУ за 
предшколско васпитање и образовање „Први кораци“ Власеница и ЈУ Центар за 
социјални рад, нису састављена у складу са захтјевима релевантних МРС ЈС. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се Напоменама уз 
финансијске извјештаје Општине објелодањују информације у складу са 
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захтјевима МРС ЈС и чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању 
буџетских корисника. 

Препоручује се директору ЈУ за предшколско васпитање и образовање 
„Први кораци“ и директору ЈУ Центар за социјални рад, да обезбиједи да се 
писана образложења уз обрасце годишњих финансијских извјештаја, 
састављају у складу са чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању 
буџетских корисника. 

Ревизијски тим 

Божидар Кувеља, с.р. 

Сњежана Тубић, с.р. 
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